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آالت احلياة وهي تلك التي يس������تخدمها جس������م الكائن 
احلي ف������ي جميع العملي������ات الالزمة لبنائ������ه وبقائه حّيا، 
وتترك������ب هذه اآلالت من ال������ذرات واجلزيئات التي تتعامل 

فيما بينها اعتمادا على صفاتها الكيميائية والشكلية.
والكتاب يتناول هذه الصفات بش������كل مبس������ط مراعيا 
الدقة العلمية ويتجاوز الوصف املباشر لتلك اآلالت، حيث 
يضعها في سياق عالقاتها بالصحة واملرض والتنوع في 

صفات الكائنات احلية.
والكتاب يس������تخدم أس������لوبا مبتكرا في إعداد الرسوم 
التوضيحية يجمع بني اإلبداع الفني والدقة العلمية لوصف 
اخلاليا واجلزيئات، كما يستخدم مصطلحات مناسبة ملا 

يصفه من عمليات حيوية.
يحتوي الكتاب على تسعة فصول حتت العناوين التالية، 

مع بعض عناوين املوضوعات الواردة فيها:
1- مسألة »احلجم«، و»العالم اجلزيئي«.

2- اآلالت اجلزيئي������ة: األحماض النووي������ة - البروتينات - 
السكريات.

3- عمليات احلياة: تسخير الطاقة - احلماية - اإلدراك.
4- اجلزيئات ف������ي اخللية: احلاجز الواقي - إمداد اخللية 

بالطاقة - احلرب بني اجلزيئات...
5- خلية اإلنسان: مميزات احلجيرات ...
6- جسم اإلنسان: مميزات التخصص.

7- احلياة واملوت: املوت املبرمج للخلية - السرطان - الشيخوخة...
8- الڤيروس������ات: ڤي������روس اإلنفلون������زا - ڤيروس نقص 

املناعة - اللقاحات ...
9- أنت وجزيئات������ك: الڤيتامينات - الس������موم البكتيرية - 

املضادات احليوية ...
وقد اشُتِهر الكتاب في مجال تبسيط العلوم، ويظهر ذلك 

جليا في أحد أشهر املواقع في تقييم الكتب.
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سعر العدد

االشتراكات
ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية )انظر الصفحة 69(.

مالحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في             شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان اأحمد �شهاب الدين

رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر

نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي

عضو الهيئة �� رئيس التحرير
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تغذية
كل ما تعرفه عن الكالوريات خاطئ

<R. دن>

إن عدد الكالوريات املدون على علبة لوز، يختلف كثيرا عما يستخلصه فعال جسُمك منها.

املجلد 29 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2013

علوم عصبية
إدمان فرط األكل

<J .P . كيني>

ما تظهره نتائج بحوث الدماغ حول وباء البدانة.

علم البيئة
كيف )وملاذا( نأكل أنواعا

حيوانية غازية سريعة االنتشار؟
<B. الي>

ما هى الطريقة املثلى للسيطرة على احلشرات البيئية؟ نقدمها طعاما ألعظم املفترسات 
في العالم، نحن بني البشر.

ابتكار
تاريخ ميتد إلى عدة ماليني

عة من السنني من األغذية الـُمصنَّ
<E. كيم>

ليس األمر كله سپام spam )حلم خنزير متبل( وتانگ tang )بديل ُمصنَّع لعصير 
البرتقال(؛ فلوال تقانات املطبخ، ملا كان للبشرية أن توجد كما هي عليه اليوم.

فيزيولوجيا
ما الذي سيجعلك بدينا؟

<G. توبس>

ما هو سبب البدانة - هل هو الكالوريات املفرطة أو الكربوهيدرات غير املناسبة؟

علم اإلنسان
بداية الطهي

مقابلة أجرتها <K. وانگ>

يقدم الباحث في علم اإلنسان <R. رانگهام> دعمًا جديدا لفكرة أن الطهي قد أوصلنا 
إلى اإلنسان احلالي.

عدنان احلمويأحمد الكفراوي ��

��

��

قاسم سارة

غياث سمينة

عدنان احلموي

عدنان احلموي

وسمية احلوطيلينة أتاسي ��

عدنان احلمويزياد درويش ��

عدنان احلموي ��حسني ثابت

12

4

18

10

22

28

تقرير خاص:  قضية الغذاء
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تقانة املعلومات
حّد اإلنترنت

مقابلة أجراها <L. گرينماير>
 »للحيلولة دون انهيار شبكة اإلنترنت حتت وطأة التزايد املطرد الهائل للبيانات، ال بد من تغيير جذري 
للطريقة التي تتعامل بها الشبكة مع املعلومات.« هذا ما صرح به رئيس بحوث مختبرات <ِبل>.

علوم عصبية
بذور اخلرف

<C .L. ووكر> - <M. يوكر>

إن التفاعل الِسلِْسلي للبروتينات السامة قد يساعد على فهم أعمق لداء ألزهامير وداء باركنسون 
واألمراض القاتلة األخرى - فهم قد يؤدي إلى أفكار خالقة تفضي إلى خيارات عالجية جديدة.

فيزياء الكّم
غريب َووتري

<S. ساخديڤ>

جتسد حاالت للمادة اكتشفت حديثا، ما أسماه <آينشتاين> »التأثير الشبحي عن ُبعد«. وهذه 
احلاالت تستعصي على التفسير، مع أن إجابات قد برزت أخيرا من موضوع فيزيائي غير ذي 

صلة ظاهرّيا بتلك احلاالت: وهو »نظرية األوتار«.

نضال شمعون��يوسف محمود

علم األحياء امليكروية
بكتيرات تستخدم بدائل ملبيدات حشرية

<R. كونيف>

ُيَعدُّ جتنيد البكتيرات )اجلراثيم( والفطور املوجودة في التربة لدعم احملاصيل الزراعية، 
بديال واعدا لالستخدام اجلائر لألسمدة واملبيدات احلشرية.

تقانة حيوية
هل األغذية املعدلة جينيا ُمضّرة؟

<H .D. فريدمان>

لة جينيا ال غنى عنها إلطعام العالم. هذا ما يقوله املوالون؛ أما النقاد  إن الكائنات املُعدَّ
فيرون أن العبث بالطبيعة أمر محفوف باملخاطر. فمن احملق؟

نبيل الزهيري ��حامت النجدي

عدنان احلموي

عدنان احلموي

محمد حسن حتاحت

علي األمير

��

��

علي األمير��مطيع جوني

»مجـلـة العـلوم« تص��در شهرًيا ف��ي الك�وي�ت م�نذ ع�ام 1986 ع�ن »مؤسسـة الكـويـت للتقـدم العلمـي« وه�ي مؤسس�ة أهلي�ة ذات نف�ع ع�ام، ي�رأس مجل�س إدارته�ا صاح�ب السم�و أم��ير دول��ة الك�وي��ت، وق�د أنش��ئت ع��ام 
1976 به�دف املعاون�ة ف�ي التط��ور العلم�ي واحلض�اري ف�ي دول�ة الكوي�ت والوط�ن الع�رب�ي، وذل�ك م��ن خ�الل دع��م األنشط��ة العلم��ية واالجتماع�ي�ة والثق�افي�ة. و»مجلة العلوم« ه�ي ف�ي ثلثي محتوياته��ا ترجم�ة ل�»ساينتفيك 
أمريكان« الت�ي تعتبر م�ن أه�م املج�الت العلم�ي�ة ف��ي عال�م الي��وم. وتسع�ى ه�ذه املج��ل�ة م�نذ نشأته�ا ع��ام 1845 إل�ى متك�ني الق�ارىء غ��ير املتخص��ص م��ن مت�ابع�ة تط��ورات مع�ارف عص�ره العلمي��ة والتقاني��ة، وتوفير مع�رف�ة 

شمولي�ة للق��ارىء املتخصص حول موضوع تخصصه. تصدر »ساينتفيك أمريكان« بثماني عشرة لغة عاملية، وتتميز بعرضها الشيق للمواد العلمية املتقدمة وباستخدامها القّيم للصور والرسوم امللون��ة واجلداول.

تقدمات69
<   غرائز احليوانات

2013
كّشاف موضوعات 70

حفظ النوع
عودة النحل البلدي

<H. روزنر> 

إذا انهار نحل العسل، سينهار كذلك جزًء كبير من إمداداتنا الغذائية. ولعّل الوقت قد 
حان لنضّم إلى قائمتنا الغذائية أنواعا أخرى من النحل.

وسمية احلوطيحسام بدار ��
التحرير&

50

54

60

32

38

42
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إدمان فرط األكل)�(
بحوث جديدة على الدماغ توضح لَم الدهون والسكريات
رمبا تعمل على دفع الناس أكثر فأكثر باجتاه البدانة.

<J .P. كيني>

هل س������يخاطر فأر بحياته ملجرد إشباع رغبته بالشوكوالتة؟ 
هذا ما اكتش������فُته مؤخرا. ففي املختبر ال������ذي أعمل فيه أحتنا 
للفئ������ران قدرا غير مح������دد من احلص������ص املخصصة لها من 
الطعام املعياري، إضاف������ة إلى مقصف صغير )كافتيريا( مليء 
بالطعام الذي يفتح الش������هية والعالي الكالوريات calories، مثل 
النقانق وكعكة اجلنب والشوكوالتة. فما كان من هذه الفئران إال 
أن أنقصت من تناول الطعام الصحي، والذي يكاد طعمه يخلو 
من احل������الوة، واقتصرت في أغلب األحيان على الطعام املتوفر 

في املقصف. فزادت أوزانها، وصارت بدينة.
وعند ذلك، عمدنا إلى حتذير الفئران أثناء تناولها الطعام، 
بإص������دار وميض ضوئي، بأنها س������تتلقى صدم������ة مؤملة على 
أقدامها. فالفئران التي تأكل الطعام غير احملّلى توقفت - على 
وجه السرعة - عن املضغ وانزوت بعيدا، أما الفئران البدينة 
فكانت تواصل التهام الطعام احملّلى مرة بعد أخرى، متجاهلة 
التحذي������رات التي تلقت التدريب عل������ى اخلوف منها. فرغبتها 
باالس������تمتاع بالطعام احمللى تتغلب على شعورها األساسي 

بالبقاء على قيد احلياة.
وقد ضاهت دراسُتنا دراس������ة سابقة أجراها <B. إيڤرّت> 
]م������ن جامعة كامبريدج[، إال أن فئران������ه علقت في اإلدمان 

على الكوكايني.
فهل ينطبق ذلك على إدمان الفئران على اإلفراط في األكل؟ 
والش������ائع في اإلدمان عدم القدرة على كبت أحد التصرفات، 
على الرغم من عواقبه السلبية. فقد كشف العلماء عن سلوكيات 

قس������رية لدى بعض الن������اس، إذ يقول البدن������اء جميعهم إنهم 
يودون تناول كمية أقل من الطعام، إاّل أنهم يواصلون اإلفراط 
في األكل حتى ولو كان������وا يعرفون أن تصرفهم هذا قد يعود 
عليهم بنتائج صحية سلبية صادمة أو بعواقب اجتماعية. فقد 
ل نظام املكافآت  أظهرت الدراس������ات أن اإلفراط في األكل ُيفعِّ
في أدمغتن������ا وإلى القدر الذي يتغلب في������ه لدى بعض الناس 
على الطاقة الدماغية التي كانت حتثهم على التوقف عن األكل 
عندما يصلون إلى حد االكتفاء منه. ويشبه ذلك ما يحدث لدى 
املدمنني على الكحول أو على املخدرات، فكلما زادت كمية ما 
يتناولونه منها زادت الكمية التي يرغبون في تناولها. وس������واء 
كان اإلفراط ف������ي األكل يعتبر إدمانا أو ال، فإنه إذا كان يثير 
في الدماغ الدارات ذاتها التي يثيرها تعاطي األدوية املسببة 
لإلدم������ان على املخدرات، فبالطريق������ة ذاتها، ميكن للمعاجلات 
الدوائية التي تقلل من نشاط نظام املكافآت أن تساعد البدناء 

على تناول كمية أقل من الطعام.

هرمونات مريبة)��(
حتى بداية تس������عينات القرن املاض������ي، كان املجتمع ينظر 
إلى البدانة obesity على أنها اضطراب سلوكي: فاألشخاص 
املصاب������ون بزيادة ال������وزن يفتقدون إلى ق������وة اإلرادة وضبط 
النفس. ومن������ذ ذلك احلني، تغيرت النظرة إل������ى البدانة تغيرا 

 THE FOOD ADDICTION )�(
 SUSPICIOUS HORMONES )��( 

باختصار
رغبته أو رغبتها في االزدياد منه.

إن ال������دواء رميونابانـــت rimonabant ال������ذي يخفف م������ن الرغبة في 
النيكوتني لدى من يتعاطى تدخني التبغ، ميكنه أن يقلل الرغبة في تناول 
الطعام، إال أن له تأثيرات جانبية خطيرة. وثمة حاجة ماسة إلى مزيد من 
العمل لتحديد ما إذا كانت ش������بكات اإلفراط في األكل في الدماغ متاثل 
في مس������اراتها اإلدمان على املخدرات، وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن 

للمعاجلات التي تستخدم في اإلدمان أن تخفف من وباء البدانة؟

أظهـــرت العلوم احلديثة أن اإلفراط في األكل )فرط األكل( ليس 
اضطرابا س������لوكيا، مثل فقدان القدرة على التحكم في النفس، وأنه 

الينجم عن اختالل هرموني.
وعوضا عن ذلك، ميكن لألطعمة الغنية بالدهون والسكريات أن 
تس������بب شحنا فائقا لنظام املكافأة في الدماغ، الذي ميكن أن يتغلب 
على قدرة الدماغ اإليعاز للش������خص بالتوق������ف عن األكل؛ وفي هذه 
احل������االت، كلما ازدادت كمية الطعام التي يتناولها الش������خص زادت 
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حاسما، في املجتمع العلمي على األقل.
وقد نش������أ التغير األول في اآلراء عن األعم������ال الرائدة التي 
ق������ام بها <D. كوملان> ]من مختبر جاكس������ون في بار هاربر بوالية 
مني[ و <J. فريدمان> ]من جامعة روكفلر[. وجرى حتديد السبب 
الذي يدفع الفئ������ران إلى اإلفراط في األكل، إث������ر التجارب التي 
ش������ملت ســـاللتني )ذريتني( strains من الفئران، لدى كل منهما 
ميل جيني إلى البدانة وإلى الس������كري. وقد اكتش������ف الباحثون 
أن إحدى الس������اللتني لديها عيب جيني في اخلاليا الدهنية التي 
تفرز هرمونا يدعى ليپتني leptin. فالفئران، مثل اإلنسان، تفرز 
هرمون الليپتني بعد تناول الوجبة لكبت الشهية وملنع اإلفراط في 
األكل. وقد كان لدى الفئ������ران البدينة نقص في هرمون الليپتني، 
وعدم ثبات في الش������هية. وبعد ذلك اكتشف الباحثون أن البدانة 
في الس������اللة الثانية من الفئران قد جنمت عن عيب في اجلينات 
يؤثر في قدرتها على االس������تجابة لليپتني وعلى تنظيم عمله. وبدا 
أن النتائ������ج قد أوضحت بج������الء أن الهرمونات تنظم الش������هية، 
وبالتالي وزن اجلسم. فقد يؤدي اختالل الهرمونات إلى اإلفراط 
في األكل. وفي واقع احلال تنتش������ر البدانة على نطاق واسع في 
بعض األسر التي لديها نقص جيني املنشأ في هرمون الليپتني.

ولكن مالحظتني اثنتني أش������ارتا إلى أن النظر إلى البدانة 
على أنها اضطراب هرموني فيه تبس������يط ش������ديد، واملالحظة 
األول������ى هي أن النقص اجليني املنش������أ ف������ي الهرمونات ذات 
الصلة بالشهية يقتصر على عدد قليل من البدناء في الواليات 
املتح������دة األمريكية وفي مناطق أخرى م������ن العالم. واملالحظة 
الثانية هي أنن������ا نتوقع أن ُتظِهر االختباراُت التي جترى على 
ال������دم لدى البدناء، إما نقصا في مس������تويات الهرمونات التي 
تكبت الش������هية وإما ارتفاعا في مس������تويات الهرمونات التي 
تزيد الش������هية. إال أن العكس صحيح، فالبدناء لديهم بش������كل 
عام ظاهرة متناقضة، وهي ارتفاع مستوى الهرمونات الكابتة 

للشهية، مبا فيها الليپتني واإلنسولني.
ومن هنا جاء مفهوم ال������دور الذي يؤديه اإلفراط في األكل. 
فالهرمون������ات التي تضبط الش������هية تؤثر في بعض مس������ارات 
النورونـــات )العصبونـــات( neurons، في دارات اإلطعام، في 
الوطـــاء)1(، كما تؤث������ر تلك الهرمونات ف������ي النُُّظم التي تضبط 
مشـــاعر املكافـــأة)2( في الدم������اغ، وهذا ما يعطي اإلحس������اس 
بالكمال. فإذا لم تأكل شيئا خالل عدة ساعات، ثم قضيت وقتا 

طويال وبذلت جهدا كبيرا وأنفقت أمواال 
كثي������رة للحص������ول على الطع������ام، فإنك 
ستجد مذاق الطعام رائعا! وينطبق على 

ذلك املثل »اجلوع أفضل صلصة«)3(.
ترف������ع  فت������رات اجل������وع  وخ������الل 
القدرة  م������ن  مس������تويات  الهرمون������ات 
التفاعلية ل������دارات املكافأة في الدماغ 
والس������يما  بالطع������ام،  الصل������ة  ذات 
ـــط)4(، ويتضم������ن  ف������ي اجلســـم املخطَّ
اجلس������م املخطط مستوياٍت مرتفعة من 
اإلندورفينـــات)5(، وهي مواد كيميائية 

تعزز مشاعر اللذة واملكافأة.
وعندما تتن������اول طعاما، فإن معدتك 
وأمعاءك ُتطلق هرمونات مثبطة للشهية 
تؤدي إلى إنقاص إش������ارات اللذة التي 
تتحرر من اجلسم املخطط ومن املكونات 
األخ������رى لنظام املكاف������أة. وتؤدي هذه 
العملية إل������ى جعل الطعام أقل جاذبية، 
وقد تتحول أنشطتك التي تقوم بها بعيدا 
عن تناول الطعام وتتجه نحو مسارات 
مة  أخرى. وهكذا، فإن الهرمونات املنظِّ
للشهية تضبط تناول الطعام، وهي تقوم 
بذلك جزئيَا من خالل تعديل اإلحساس 

باللذة أثناء األكل.
إال أن بعض األطعمة املعاصرة مثيرة 
للش������هية - غنية بالدهون والس������كريات 

وغالب������ا ما تكون ذات مظهر جذاب - وتؤثر تأثيرا قويا في نظام 
املكافأة لدرج������ة تكفي للتغلب على الهرمونات الكابتة للش������هية، 
ط دارة  فتدفع بنا إلى تناول املزيد من هذه األطعمة، إذ إنها تنشِّ
املكاف������أة لدينا بقوة أكبر من قدرة هرم������ون الليپتني على إغالق 
الدارة. وقد ش������عرنا جميعنا بهذا التأثير: فقد تكون قد انتهيت 
من وجبة عشاء ضخمة، لدرجة أنه صار من الصعب عليك تناول 
لقمة إضافية، إال أنك ما أن ترى كعكة الش������وكوالتة حتى جتد، 
وبفعل معجزة، »متس������عا« في معدتك لقطع������ة منها، وتكون هي 

القطعة األكثر حتميال بالكالوريات في يومك.
وهنا مكمن املش������كلة، فقد تطور لدين������ا نظام دماغي كفء 
يستطيع احملافظة على وزن صحي ومتناسق للجسم وذلك من 

hypothalamus )1(
feelings of reward )2(

)Hunger is the best sauce )3: »مذاق كل شيء جيد بالنسبة إليك عندما تكون جائعا«.
striatum )4(

endorphins )5(

Paul J. Kenny
>كيني> أستاذ مشارك في معهد سكريبس للبحوث في جيوپتر 
بفلوريدا، ومختبره يبحث في آليات اإلدمان على األدوية، والبدانة 

والُفصام، وكذلك في األدوية املعاجلة لهذه االضطرابات.

املؤلف
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خالل إصدار إشارات تنبئنا متى نتناول الطعام ومتى نتوقف 
عن ذلك. إال أن الطعام املُشهي كثيرا ميكن أن يتفوق على تلك 

اإلشارات ويقود إلى زيادة الوزن.
ويستجيب جسمنا لهذا التفوق برفع مستويات الهرمونات 
الكابتة للش������هية، مثل الليپتني واإلنس������ولني، ويزداد ارتفاعها 
أكث������ر فأكثر مع ازدياد وزن اجلس������م؛ إال أن الهرمونات تقل 
فعاليتها بالتدريج مع تطور التحمل آلثارها. وإضافة إلى ذلك، 
فقد أظهرت دراس������ات تصوير الدماغ التي قام بها الباحثون 
في املختب������ر القومي ببروكهاڤن وفي معهد البحوث بأوريگون 
أن نظام املكافأة في الدماغ لدى األشخاص املصابني بازدياد 
الوزن يستجيب استجابة ضعيفة للطعام، حتى لطعام الوجبات 
السريعة، وتؤدي الدارات الضعيفة للمكافأة إلى مزاج مكتئب، 
فكيف ميكن للشخص أن يتغلب على هذه املشكلة؟ ومن خالل 
تن������اول املزيد من الطعام اللذيذ طلبا جلرعة معززة مؤقتة، فإن 
ال������دارة تتواصل. وهكذا، قد يفرط البدن������اء في تناول الطعام 
ملجرد الوصول إلى الدرجة ذاتها من اللذة التي يس������تمتع بها 

النحيفون عند تناولهم كمية أقل من الطعام.
ويب������دو أن البدانة ال تنج������م عن فقدان ق������وة اإلرادة، وأنها 
ليس������ت على الدوام نتيجة اختالل ت������وازن هرموني؛ ففي بعض 
احل������االت على األقل تنجم البدانة ع������ن التمتع بفرط األكل الذي 
يختطف ش������بكات املكافأة في الدماغ. وهك������ذا، فإن فرط األكل 
ن عروة من التغذية الراجعة في مراكز  يشبه اإلدمان في أنه ُيكوِّ
املكافأة بالدماغ، فكلما زادت الكمية التي تستهلكها زادت رغبتك 

في استهالك املزيد وصار من الصعب إرضاء تلك الرغبة.
ولكن هل يجعل هذا األمر األكل املمتع ضربا من اإلدمان؟

حَتمل وانتكاس)�(
إن األدوية التي تس������بب اإلدمان، مثل املورفني، تنشط ُنُظم 
املكافأة ف������ي الدماغ، بالطريقة ذاتها الت������ي يؤثر بها الطعام. 
إال أن أوج������ه التماث������ل ال تقتص������ر على هذا احل������د. فقد أدى 
حق������ن املورفني في اجلس������م املخطط لدى الفئ������ران إلى فرط 
م لها الطعام  األكل بش������راهة، وذلك حتى عند الفئران التي ُقدِّ
حتى الش������بع. وتوضح هذه االستجابة أن املورفني واملشتقات 
األفيونية األخرى تش������به تأثيرات النواقـــل العصبية)1( )وهي 
من املواد الكيميائية الدماغية(، مثل اإلندورفينات التي ينتجها 

الدماغ لتنشيط سلوكيات اإلطعام)2(.
وقد نتوقع عند ذلك أن األدوية التي حتصر تأثير اإلندورفينات 
قد تقلل من اإلفراط في التمتع باألكل، وقد أظهرت الدراس������ات 
التي أجريت مؤخرا أن املركبات احلاصرة لإلندورفني)3( تقلل 
من تنشيط دارة املكافأة لدى البشر ولدى القوارض التي يقدم 

لها طعام مثير للشهية، فيأكل الناس واجلرذان كمية أقل. ومن 
ثم فإن محصـــرات blockers تأثير اإلندروفينات ميكنها أيضا 
أن تقلل من تعاطي الهيرويني والكحول والكوكايني لدى البشر 
املدمن������ني على املخدرات، مما يدعم فكرة وجود آلية مش������تركة 
لتنظي������م اإلفراط املمتع في األكل وتعاطي األدوية التي تس������بب 
اإلدم������ان. ومم������ا يدعو إلى الدهش������ة أن الفئ������ران التي عّودها 
الباحثون على تناول الطعام كل يوم تبدي سلوكيات تشبه كثيرا 
بعد معاجلتها مبحص������رات اإلندورفني، أعراض االنســـحاب 
مـــن اإلدمان)4( على املخدرات. ويؤدي هذا الس������لوك إلى ظهور 
فرضي������ة مهمة مفادها أن ف������رط األكل املمتع ميكن أن يحرض 

على حالة شبيهة باالعتماد على املخدرات)5(.
وقد أضافت هذه االكتش������افات املزي������د من املصداقية إلى 
الفكرة القائلة إن فرط األكل قد يتش������ارك في بعض الظروف 
في الس������مات الرئيسية مع اإلدمان على األدوية. وقد شاهدنا 
التشابه ذاته مع ناقل آخر من النواقل العصبية األساسية هو 
الدوبامـــني)6(. فجميع األدوية املعروفة بأنها تس������بب اإلدمان 
تق������ود إلى إطالق الدوبامني في اجلس������م املخطط. وللدوبامني 
دور أساس������ي في التحفيز وفي دفع الن������اس إلى البحث عن 
الدواء املسبب لإلدمان. ويواصل معظم اخلبراء القول إن هذا 
التأثير ه������و الذي يقود إلى تطور اإلدم������ان، وذلك على الرغم 
م������ن أن اآللي������ة احلقيقية التزال محل أخ������ذ و رد. وقد اتضح 
������ط أيضا إطالق الدوبامني في  أن الطعام املثير للش������هية ينشِّ
ز الناس على التركيز على احلصول  اجلسم املخطط. مما يحفِّ
عل������ى الطعام واس������تهالكه. وقد أظهرت الدراس������ات بتصوير 
اجلسم املخطط أن فيه مستويات أحد املستقبالت الذي يدعى 
»مســـتقبل الدوبامـــني  (D2R))7( يس������تجيب للدوبام������ني لدى 
البدناء. وينطبق ذلك أيضا على من يعاني اإلدمان على شرب 

الكحول أو على األفيون أو الكوكايني أو األمفتامني)8(.
ونح������ن نع������رف اآلن أن الذين يولدون ولديهم مس������تويات 
منخفضة من مستقِبل الدوبامني D2R معرضون خلطر جيني 
أكب������ر لإلصابة بالبدانة وباإلدمان على املخدرات. وتؤدي هذه 
احلالة إلى مس������تويات منخفضة من النشاط في ُنُظم املكافأة 
في الدماغ، مما يش������ير إلى أن هؤالء األشخاص قد يفرطون 
في األكل ال لش������يء س������وى احلصول على املستوى ذاته من 

TOLERANCE AND RELAPSE )�( 
neurotransmitters )1(

 feeding behaviors )2(
 endorphin blockers )3(

symptom of drug addiction withdrawal )4(
a drug-dependence-like )5(

Dopamine )6(
dopamine D2 receptor )7(

methamphetamine )8(
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اللذة من الطع������ام التي يحصل عليها الذين ليس لديهم نقص 
ف������ي مس������تويات مس������تقبل الدوبام������ني D2R. ويتعرض هؤالء 
األشخاص إلى املعاناة من الصعوبة في تعلم كيفية جتنب ما 
له عواقب سلبية؛ إذ ُتسهم النظم الدماغية في كبت السلوكيات 
التي تعرِّض صاحبها للمخاطر، إال أن سلوكيات املكافأة، مثل 
استهالك الطعام الغني بالكالوريات أو تعاطي املخدرات قد ال 

يكون لها تأثير فعال بالقدر نفسه.
وتدعم دراس������تنا املختبرية على الفئران هذه الفكرة، فالفئران 
البدين������ة التي أكلت طعام املقصف ولم تعر أدنى انتباه للتحذيرات 
بتعرضها للصدمة، كانت لديها مستويات منخفضة من املستقِبل 
D2R في األجس������ام املخططة. كما أظهرت دراس������تنا مع دراسات 

أخرى استمرار تعاطي املخدرات للفئران املصابة باإلدمان واألكل 
لالستمتاع حتى عندما تواجه هذه احليوانات عواقب سلبية. كما 
يكاف������ح الكثير من األف������راد البدناء كفاحا مري������را وهم يواجهون 
اخليارات السيئة في طعامهم باخلضوع طواعية لعمليات جراحية 
حتمل في طياتها اخلط������ر، مثل جراحة املجـــازة املعدية)6( التي 
تس������اعدهم على التحكم ف������ي األكل؛ إال أنهم ف������ي غالب األحيان 

يعودون إلى اإلفراط في األكل وإلى زيادة الوزن.

معركة في الدماغ

 Hooked on Food )�(
the prefrontal cortex )1(

Arcuate nucleus )2(
Hippocampus )3(

Nucleus tractus solitarius )4(
the ventral tegmental area )5(

gastric bypass surgery )6(

الوقوع في َشرك حب األكل)�(
حتافظ أدمغتنا على الوزن الصحي ألجســــامنا بإصدار إشــــارات حول متى نأكل 
ومتى نتوقف عن األكل. وتنظم الهرمونات دارات اإلطعام التي تتحكم في الشهية 
وفي الشــــبع )األزرق(. إال أن الطعام الغني بالدهون وبالسكريات ميكن أن يحفز 
بعض الناس على اإلفراط في األكل )األحمر( وكلما زادت الكمية التي يتناولونها 

زادت رغبتهم في األكل أكثر، وهو شعور شائع في اإلدمان على املخدرات.

اإلفراط في األكل: مواد كيميائية 
دماغية تختطف دفة القيادة

حتث األطعمة الغنية بالدهون والسكر اجلسَم املخطَط 
في الدماغ على إنتاج إندومورفينات، وهي مواد 

كيميائية تبعث »الشعور باحلالة اجليدة« وميكنها أن 
تطلق الزناد لألكل بشراهة. وميكن لألطعمة أيضا أن 
حتث اجلسم املخطط على إطالق الدوبامني )اخلطوط 

احلمراء( الذي يحفز سلوك اإلطعام، ويؤثر في القشرة 
الدماغية أمام اجلبهية)1( التي تؤثر في اتخاذ القرارات. 
ولدى بعض الناس ميكن لتأثيرات مركبات اإلندورفني 
وللدوبامني وللمركبات الكيميائية األخرى التي تنظم 

أنظمة املكافأة، أن تضفي قوة غامرة إلى إطالق 
اإلشارات الهرمونية وإلى احملاوالت الواعية 

للتوقف عن األكل عند االمتالء. ويسود حتفيز 
قوي ألكل األطعمة الغنية بالكالوريات على 
الرغم من معرفة الفرد بالعواقب الصحية 

لإلفراط في تناول هذه األطعمة.

آفاق املعاجلة
تؤدي األدوية التي تسبب 

اإلدمان إلى إطالق الدوبامني 
وعرى التغذية الراجعة في 

الدماغ، مما قد يحث الناس على 
طلب املزيد واملزيد منها، وينطبق 
ذلك على اإلفراط في أكل األطعمة 
الغنية بالكالوريات. ومن احملتمل 

أن تتمكن املعاجلات التي تكسر 
هذه الدائرة من التخلص من 

اإلدمان على املخدرات ومن 
البدانة أيضا.

أكل سوي: تطلقه ثم توقفه 
إشارات هرمونية

إن الهرمونات املثيرة للشهية التي تنطلق من 
األمعاء )اخلطوط الزرقاء املتصلة( تنبه دارات 

اإلطعام في الوطاء. كما أنها تنبه مراكز 
املكافأة أيضا مثل املنطقة السقيفية البطنية)5( 

واجلسم املخطط مما يزيد اللذة املصاحبة 
لألكل. ومع امتالء األمعاء وازدياد مستويات 
املغذيات في الدم تنطلق الهرمونات الكابتة 

للشهية مثل اللپتني واإلنسولني )اخليوط 
الزرقاء املتقطعة( في الوطاء وفي مراكز 

املكافأة لكبت الشهية وتثبيط لذة األكل. مما 
يجعل تناول املزيد من الطعام أقل قبوال.

املنطقة 
السقيفية 

البطنية

هرمونات 
مثيرة للشهية

هرمونات 
كابتة للشهية

نواة السبيل املفرد)4( 

املهاد

تثبط األكل 
)وردي فاحت(

نواة 
مقوسة)2(

ز األكل  حتفِّ
)أخضر فاحت( 

احُلَصني)3(

البصر

دوبامني

قشرة أمام اجلبهية

إندورفينات

اللوزة

الوطاء

اجلسم املخطط

الشم

التذوق
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ويبدو أن هذه الدورة في االنغماس بعادات سيئة متنحهم 
لذة قصيرة األمد، ثم محاول������ة االمتناع عنها ثم العودة إليها 
ف������ي النهاية، ش������بيهة من حيث إحداثه������ا االضطراب بإدمان 
املخ������درات. ووفقا للبحوث األخيرة يب������دو أن البدانة تنتج من 
حتفيز فائ������ق التأثير إلرض������اء مراكز املكاف������أة، وهي مراكز 
الل������ذة، في الدماغ. وعلى هذا، ف������إن االضطرابات الهرمونية 
واالستقالبية في البدناء قد تكون من العواقب التي تتلو زيادة 

الوزن وليس سببا له.

معاجلات ممكنة جديدة)�(
لقد ق���ادت أوج�ه التش������اب��ه بني البدان������ة واإلدم��ان بعض 
اخلب������راء إلى الق��ول إن احلالتني ينبغي مع��اجلتهما بالطريق��ة 
ذاته������ا. وقد أوص������ى بعضهم ب������إدراج البدان������ة ضمن آخر 
التحديث������ات التي أجريت مؤخرا لكتاب الدليل التشـــخيصي 
واإلحصائـــي لالضطرابات النفســـية)1(، ال������ذي يعد إجنيل 
الطب النفس������ي، وهو يعرض الدالئل اإلرش������ادية لتشخيص 
االضطرابات النفسية، وُيعرف هذا الكتاب ب�DSM-5، وقد أث��ار 
ذل�ك االقتراح بإدراج البدانة في������ه )في الكتاب( حوارا حثيثا 
مي  بني علم������اء علوم األعصاب والطب النفس������ي، إال أن محكِّ
الكتاب أس������قطوا تلك الفكرة، جتنبا لوس������م البدناء بأنهم من 

حيث املبدأ مرضى نفسيون.
وق������د مت اتخاذ جانب احلذر في ذلك األمر ألنه على الرغم 
من وجود نواح متوازية بني البدانة واإلدمان، فإنهما يختلفان 
في نواح مهمة أخرى. فإذا كان الطعام يسبب اإلدمان، فينبغي 
أن يتضم������ن بعض املكون������ات الفريدة الت������ي تدفع لإلدمان - 
نيكوتني الوجبات الس������ريعة، إذا صادف ذلك قبوال لديك. وقد 
أعطت البحوث الت������ي قام بها <N. آڤينا> ]من جامعة فلوريدا[ 
والراحل <B. هويبل> ]من جامعة برينس������تون[ وغيرهم بعض 
املصداقية لفكرة أن أشكاال خاصة من الدهون أو السكريات 
قد تكون هي املس������ؤولة. وقد أشارت دراسة صغيرة أجراها 
<D. لودوي������گ> ]م������ن مستش������فى األطفال ببوس������طن[ إلى أن 

الكربوهي������درات التي خضعت ملعاجلة رفيعة املس������توى والتي 
مُتتص بسرعة ميكنها أن تطلق الزناد لرغبات لتناول الطعام. 
ن  إال أن البحوث على وجه اإلجمال تشير إلى أنه ال يوجد مكوِّ
نات الطعام يطلق س������لوكيات ش������بيهة باإلدمان.  واحد من مكوِّ
وف������ي املقابل، فإن التوليفة التي تضم الدهون والس������كاكر مع 
نات ذات احملتوى من الكالوريات يبدو أنها تزيد من األثر  املكوِّ

املمتع للطعام إلى أقصى قدر ممكن.
وه�ن������اك خب����راء آخ���رون م�ن�ه�����م <هش�������ام زي�����ودي���ن> 
و<I. س������اداف فاروق������ي> و <C .P. فيلتش������ر> ]م������ن جامع������ة 

كامبريدج[ اليعتقدون أن التحمل واالنســـحاب)2( يحدثان 
لدى البدناء بالطريقة ذاتها التي يحدثان فيها لدى املدمنني 
على املخ������درات. ويج������ادل ه������ؤالء الباحثون ب������أن البدانة 
واإلدمان على املخدرات مختلفان اختالفا أساسيا. ومع أن 
وجهة النظر هذه مطروحة للنقاش فإن البدناء ينبغي عليهم 
أن يأكلوا كميات متزايدة م������ن الطعام للتغلب على التفعيل 
املتضائل لش������بكات املكافأة في الدماغ، وفي هذا شبه كبير 
عل������ى ما يبدو بالتحمل. كما أن فق������د الوزن ميكنه أن يطلق 
الزناد للمزاج الس������لبي واالكتئاب، على نحو يشبه كثيرا ما 
يعانيه املدمنون السابقون الذين يجربون ممارسة االمتناع، 

مما يشير إلى أن االنسحاب له تأثيره.
وق������د جادل خبراء آخ������رون بأن فرضية إدم������ان فرط األكل 
برمتها منافية للمنطق، ألنن������ا جميعا على نحو ما مدمنون على 
الطعام، ولو لم نكن كذلك، فلن نستطيع البقاء على قيد احلياة.

والفرق في البدانة، حس������ب ما أعتق������د، أن األطعمة الغنية 
بالكالوريات ميكن أن تثقل شبكات التغذية احليوية املرتدة)3( 
بطريقة ال ميكن لألطعمة األخرى أن تؤثر فيها. وخالل ماليني 
من س������نوات التطور لم يكن اهتمام البش������ر األساسي بكبت 
الش������هية بل بالصيد، وبجم������ع وتنمية الطع������ام الكافي الذي 
يصمد في األيام العج������اف. ورمبا تكون دارات اإلطعام لدينا 
أفضل أداء في التحفي������ز على تناول الطعام ونحن جياع مما 
هي عليه في كبت تناولنا للطعام ونحن ش������بعى. ومن السهل 
أن نتخيل أن الدماغ سيعتبر اإلفراط في تناول الطعام الغني 
بالكالوريات ذا فوائد هائلة إذا لم يكن من الواضح معرفة متى 
ميك������ن أن يتوفر ثانية. ومن املمكن أن يكون هذا الس������لوك لم 
فيا adaptive، بل إنه صار معاكس������ا لإلنتاج في عالم  يعد تكيُّ

يتوافر فيه الطعام.
ويثير العلماء الذين يجادلون بآراء تخالف منوذج اإلدمان 
للبدان������ة نقاطا معقولة، إضافة إلى أنني أخش������ى أن مصطلح 
»اإلدمان« مشحون بأفكار مس������بقة ومعيقة، وذلك على الرغم 
من أن األكل القسري واإلدمان القسري على املخدرات يبدوان 
وكأن ثمة سمات مش������تركة جتمع بينهما، وأكثر تلك السمات 
وضوحا عدم القدرة على ضبط االستهالك. وعلى العلماء أن 
يقرروا ما إذا كانت جوانب التش������ابه تلك هي سطحية أو أنها 
تنبع من تبدالت مش������تركة ومستبطنة في الدماغ. ومن األمور 
األكثر أهمية هي تقرير ما إذا كان منوذج اإلدمان مفيدا، فإذا 
لم يكن مفي������دا لنا في تصميم أس������اليب عالجية جديدة، فإن 

NEW TREATMENTS POSSIBLE )�( 
the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )1(

tolerance and withdrawal )2(
biological feedback )3(
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مناقشته ستكون ببساطة عمال أكادمييا.
ولكي تكون لنموذج اإلدمان قيمة، فالبد من أن يكون لدينا 
تنبؤ دقي������ق باختيارات املعاجلة، والتي تضم معاجلات دوائية 
جديدة. ويأتي أحد األمثلة من ش������ركة آرينا للمس������تحضرات 
الصيدالنية)1( والتي حصلت مؤخرا على موافقة إدارة الغذاء 
 Belviq والدواء األمريكية على تس������ويق دواء يس������مى بيلڤيك

إلنقاص ال������وزن لدى البدناء البالغني 
أو الزائدي الوزن، وهو دواء ينبه أحد 
البروتينات الدماغية يسمى مستقبل 
للســـيروتينني)2(، وهو مستقبل   2C
ينبه الرغبة في اس������تهالك النيكوتني 

لدى الفئران في املختبرات.
يس������مى  آخ������ر  دواء  وهن������اك 
رميونابانـــت rimonabant حظ������ي في 
أوروب������ا باملوافق������ة على تس������ويقه من 
أجل كبح جماح الش������هية لدى البدناء. 
ويس������تفيد هذا الدواء مّم������ا يتمتع به 
القنَّب cannabis من خاصية مشهورة 
وه������ي زيادة الرغبة ف������ي الطعام، وهو 
ما يطلق عليه اس������م اأَلْكَوَلة)3(. فالقنَّب 
ينشط أحد البروتينات الدماغية يدعى 
ب 1)4(، وعلى  املستقبل الشـــبيه بالقنَّ
هذا فإن الباحث������ني يخمنون أن تثبيط 
ذلك املس������تقبل س������ُينقص الرغبة في 

تن������اول الطعام. وهو التأثي������ر الذي يقوم به ال������دواء رميونابانت 
بالضب������ط، ومن اآلثار اجلانبي������ة امللحوظة قدرته على كبح جماح 
الرغبة في تدخني التبغ. ولدى اجلرذان، ينقص الدواء أيضا من 
الرغبة في تعاطي الكحول واألفيونات واملنبهات مثل النيكوتني.

وكما ه������ي احلال في جمي������ع األدوية التي له������ا إمكانات 
عالجية، فإن احلذر مطلوب، فالدواء رميونابانت أطلق العنان 
لالكتئاب وألفكار االنتحار لدى بعض األفراد. وقد دفعت تلك 
النتيجة الس������لطات األوروبية إلى تعليق اس������تخدامه وحضت 
املسؤولني في إدارة الغذاء والدواء األمريكية على عدم املوافقة 
عليه. واليزال سبب ظهور االكتئاب غير واضح، وهكذا ونظرا 
ألن منوذج اإلدمان في البدانة قد ينتج معاجلات غير متوقعة، 

فإنه ينبغي أن حتاط تلك األدوية بتمحيصات شاملة.
وقبل أن يك������ون مبقدور العلماء اإلعالن عن أن فرط األكل 
هو إدمان أو غير إدمان، ينبغي عليهم أن يحددوا وبدقة ما هي 
التكيُّفات في الشبكات أو في اخلاليا الدماغية التي تدفع إلى 
التعاطي القسري للمخدرات، ثم إن عليهم بعد ذلك أن يحددوا 

ز التناول القس������ري  م������ا إذا كانت اآلليات ذاتها هي التي حتفِّ
للطعام. فمن احملتمل، بل من الغالب أن تؤدي شبكات اإلدمان 
على الكوكايني وش������بكات إدمان فرط األكل أعمالها في أجزاء 
مختلف������ة من الدماغ، ولكن بآليات متش������ابهة. كما ينبغي على 
العلم������اء أن يحددوا ما إذا كانت التفاوتات اجلينية الش������ائعة 
مث������ل التفاوتات التي تؤثر في املس������تقبل D2R ستس������هم في 
اإلدمان على األدوية وفي البدانة. وقد 
ي������ؤدي تعرف مثل تل������ك اجلينات إلى 
كشف األهداف احلقيقية لألدوية التي 
تستخدم ملعاجلة هذين االضطرابني.

وحتى لو أثبت العلماء أن البدانة 
تنتج من إدمان ف������رط األكل، ووجدنا 
أن ثم������ة دواء مضادا له������ذا اإلدمان 
ميكنه أن يساعد الناس على تخفيف 
األفراد  عل������ى  فس������يكون  أوزانه������م، 
للتغل������ب على  بذل جه������ود مضني������ة 
أحد العوامل الت������ي تبدو متوطنة في 
أمري������كا: فالناس قد يكونون محاطني 
والرفاق  بأفراد األس������رة واألصدقاء 
في العم������ل الذين اليزال������ون مفرطي 
الوزن، ويواصلون اإلفراط في األكل، 
مما يجعلهم في البيئة الصعبة ذاتها 
التي كانوا فيه������ا من قبل. فكما نعلم 
من ح������االت التعافي من اإلدمان على 
املخدرات وعلى املشروبات الكحولية، فإن العوامل البيئية هي 
الس������بب الرئيس������ي للرغبة وللنكس. فاملجتمع الغربي املشبع 
بالدهون وبالرغبات س������يجعل من الصع������ب على كل بدين أن 
يقلع عن اإلفراط في األكل.                                    <

Arena Pharmaceuticals )1(
serotonin 2C receptor )2(

munchies )3(
the cannabinoid receptor 1 )4(

ر البدانة قوة حتفيز  ُتسيِّ
غامرة تدفع إلى إرضاء مراكز 
املكافأة في الدماغ؛ أما قضايا 

الهرمونات، فرمبا تكون 
نتيجة وليست سببا للبدانة.

Scientific American, September 2013

مراجع لالستزادة
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 by TaqIA A1 Allele.  E. Stice et al. in  Science,  Vol. 322, pages 449–452; October 17, 2008.
 Dopamine D2 Receptors in Addiction-Like Reward Dysfunction and Compulsive Eating in
 Obese Rats.  Paul M. Johnson and Paul J. Kenny in  Nature Neuroscience,  Vol. 13, pages
 635–641; May 2010.
 Obesity and the Brain: How Convincing Is the Addiction Model?  Hisham Ziauddeen, 
 I. Sadaf Farooqi and Paul C. Fletcher in  Nature Reviews Neuroscience,  Vol. 13, pages
 279–286; April 2012.
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كيف )وملاذا( نأكل أنواعا
حيوانية غازية سريعة االنتشار؟)�( 

ما هى الطريقة املثلى للسيطرة على احلشرات البيئية؟
نقدمها طعاما ألعظم املفترسات في العالم - نحن بني البشر.

<B. الي>

مطعمي، مايا سوش������ي، يبعد بضعَة 
أميال عن لونگ أيالند س������اوند. وهناك 
هدف مهم لدينا وهو العودة مبا نقدمه من 
أطعمة إلى جذور السوشي، وهذا يعني 
ببساطة استخداَم ما هو متاح لدينا حيث 
نعيش. وأكثر ما جن������ده اآلن هو بعض 
األنواع الغازية الس������ريعة االنتش������ار - 
نبات������ات وحيوانات غير مرغ������وب فيها، 
أدخلها بنو البشر ضمن النظام البيئي. 
وعلى الصعيد الوطني، فإن هذه األنواع 
الغازية السريعة االنتشار مثل اخلنازير 
البرية والسرطانات اآلسيوية تعمل على 
تدمير املزارع ومصايد األس������ماك، مما 
ُيس������بب أضرارا اقتصادي������ة تبلغ 120 

بليون دوالر سنويا.
واحلل األمثل، هو تناولها كطعام. 
فمن خالل تقدمي هذه األطعمة البحرية 

على صدفة محار، على س������بيل املثال، فنحن نقدم باألس������اس 
خدم������ة مجانية للتخلص من األعش������اب الضارة. وآمل أيضا 
بأن أقنع العالم بأن هذه األنواع الغازية الس������ريعة االنتش������ار 

لها مذاق لذيذ - إذا ما نظرنا إلى األمر بعقالنية.
 - stalked tunicate ولن����أخ���������ذ مث���������ال الغاللـــة املعنقـــة
واملع��روف�������ة أيض��ا ب���اس�������م »بـــخ البحر اآلســـيوي«)1( والتي 
احت�ل��������ت م���������ا ك��ان م��وئ����ال لبلـــح البحـــر األزرق)2( م��ن مني 
Maine وحت���ى نيو جيرس������ي. إذ يعتبر بخ البحر الغريب هذا، 

وموطنه األصل������ي الفلبني، كائنا كريه������ا وآفة ضارة لصناعة 
احملار. وعل������ى الرغم من ذلك، يعّد ف������ي كوريا اجلنوبية، من 

أطيب األطعمة بل وحتى يستخدم كمثير للرغبة اجلنسية.

وق������د أكلت بخ البح������ر ألول مرة في 
حانة سوش������ي كورية مبدين������ة نيويورك. 
وقد جرى ترتيب بخـــات البحر)3( التي 
تش������به احلويصالت كزهرة دوار شمس 
في منتصف طبق برتقالي براق. وحاملا 
بدأت بقض������م إحداه������ا، إذا بها تنفجر 
بس������ائل مالح ولزج وداف������ىء. ومع أنني 
لم أر الس������ائل، إال أننى استطعت تذوق 
قواَمه املخاطي وقد تطلب ذلك كل ما لدي 
من قوة لإلبق������اء عليه في فمي بل وأكثر 

من ذلك أي قوة لدي حملاولة ابتالعه.
يقول <B. فولر >)4( إنه على املرء »أن 
يجرؤ على تعقب أحالمه«. وأعتقد أن 
األمر يتطلب قليال من هذا النهج لقبول 
طرق جديدة للقيام بالعديد من األمور 
والتي منها بطبيع������ة احلال تناول مثل 
تل������ك األطعمة. وفي امل������رة التالية التي 
تناولت فيها بخ البحر، قمت بكش������ط إحداها ومتزيق غشائها 
اخلارجي الغليظ، والذي كش������ف عن حلم برتقالي لني يش������به 

املانگو. ومن دون تردد ألقيت بها في فمي مباشرة.
واألطباق التي أعرضها فيما يلي ليس������ت سوى عدد قليل 
م������ن تلك األطباق الت������ي قدمتها في مطعمي مل������ا قمت به على 
مدى سنوات باصطياده من أس������ماك ومن األنواع احليوانية 
والنباتية الغازية الس������ريعة االنتش������ار.                          <

HOW (AND WHY) TO EAT INVASIVE SPECIES )�(
Asian sea squirt )1(

blue mussel habitat )2(
sea squirt )3(

)4( ريتشارد بكمنس������تر فوللر (1895-1983): مهندس معماري وكاتب ومصمم أمريكي 
نشر أكثر من 30 كتابا في مختلف فروع املعرفة.
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العشـــاء جاهز: انتشرت ســـرطانات الشـــواطىء اإلثيوبية 
بكثافـــة عقـــب دخولهـــا الشـــاطىء الشـــرقي للواليـــات املتحدة 
م على طبق من  األمريكيـــة قبـــل ثالثة عقـــود تقريبا. واآلن ُتقـــدَّ

الطحالب البنية الغازية السريعة االنتشار.

قضية الغذاء
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حساء مني گرينيس
وجـــدت الســـرطانات األوروبيـــة طريقهـــا إلى الواليـــات املتحـــدة األمريكية في 
القرن التاســـع عشر. وهذه السرطانات تســـتهلك بنهم يرقات األنواع التجارية 
مـــن احملـــار وتعـــد واحدا من أشـــرس مئِة نوع غاٍز ســـريع االنتشـــار ومدمر في 
العالم. وأنا أدخن هذه الســـرطانات بأخشـــاب أشـــجار التفاح ثم أنتزع ماءها 

باســـتخدام حشـــائش الليمـــون والفلفـــل احلار ثم 
أطحنهـــا لتصيـــر مســـحوقا أســـتخدمه فيمـــا بعد 
كأســـاس حلســـاء ســـرطان البحـــر اللذيـــذ. ومـــن 
ثـــم أبخـــر الســـرطانات نفســـها بالبيـــرة والتوابل 
اإلثيوبيـــة احلـــارة وأقدمهـــا فوق احلســـاء كما لو 
كانت تكافح للتســـلق خارجا - كرمز الســـتمرارية 

األنواع الغازية السريعة االنتشار.

كريباتي ساشيمي
يعد ديك البحر من الكائنات الشرســـة العالية الســـمية واملفترســـة والتي تقارن 
باجلـــراد فـــي قوتها التدميرية. ويعتقد أن هذا النوع من األســـماك قد أدخل إلى 
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة على أيدي جتـــار أحواض األســـماك. وألنه محمي 
بأشـــواكه العاليـــة الســـمية، وألنـــه أيضا مياثل األعشـــاب البحرية فـــي مظهره، 
فلدى ديك البحر أعداء طبيعيون قليلون جدا. وبإزالة أشـــواكه الســـامة، فللحم 

ديك البحر مذاق طيب. ويقدم نيئا على شـــكل 
شـــرائح رقيقـــة مع بضـــع قطرات مـــن عصير 
الليمون ورشـــة من ســـبعة أنواع مختلفة من 
الفلفـــل املجـــروش ورقائق األعشـــاب البحرية 
احملمصة وبذور السمسم احملمصة وملح بحر 
مـــن كريباتي، وهي جزيرة في احمليط الهادي 

سوف تغرق قريبا بسبب تغير املناخ.

أوينكيمو
أدخلت اخلنازير البرية مع املستكشـــفني األوروبيني في القرن الســـادس عشـــر، 
وقد ازدادت أعدادها في السنوات األخيرة. وتستهلك هذه اخلنازير العديد من 
األنـــواع األصلية واملهددة باالنقراض، كما أنها تتنافس مع غيرها على املوارد 
الغذائيـــة املتوفرة. غيـــر أن حلوم اخلنازير البرية خالية مـــن املواد الكيميائية 

بخالف حلوم اخلنازير التجارية التي 
متـــت تربيتهـــا باســـتخدام املضادات 
احليوية. وأنا أقوم بلف براعم البصل 
احملمصـــة فـــي حلـــم اخلنازيـــر البرية 
املجفـــف واملقطـــع إلى شـــرائح رقيقة، 
ومـــن ثم أقـــوم برش لفـــات اللحم هذه 
بالزجنبيل والثوم والسمسم احملمص 

وصلصة الصويا بالعنب الفرنسي.

حساء احلجر
فــــي أربعينــــات القــــرن املاضي، وصــــل احملار األوروبــــي املفلطح إلــــى مدينة مني 
Maine لينافــــس األنــــواع احمللية من احملار. وأنا أطهــــو هذه األنواع على صخرة 

ســــاخنة مغطــــاة باحملــــار األوروبــــي املفلطــــح، وبعضــــا من 
األعشــــاب الصخريــــة والطحالــــب البنية املنتشــــرة من أجل 
احلصــــول على حســــاء بنكهة جذور اجلــــزر البري والبصل 
م هذه الوجبة في وعاء  البــــري وعيش الغراب احمللي. وُتقدَّ

حديدي، وقد صنعت لتتشارك في تناولها قرية صغيرة.

دع جانبا ليمونادا أمك
تنمـــو حشيشـــة اخللـــد اليابانية )تعـــرف أيضا باســـم بســـبالوم ذي الصفني( 
بســـرعة فـــي جتمعات لتســـود غيرها من األنواع العشـــبية. وقـــد وضعت هذه 
احلشيشـــة على رأس املئة نوع األكثر انتشـــارا من قبل االحتاد الدولي للحفاظ 
علـــى الطبيعـــة وهي تزدهر فـــي 39 والية. ومذاقها مقدد وعصيرى الذع يشـــبه 
تفاح جراني سميث. وفي مزيج من املياه املعدنية والثلج، أقوم بخلط أغصان 
حشيشـــة اخللد وأوراق االســـتيفيا الطازجة وأوراق الليمـــون الطازجة ودفقة 

من عصير الليمون. 

سوشي كودزو تشايكوفسكي
جـــرى إدخال البجع الذي موطنه األصلي أوروبا وآســـيا إلى الواليات املتحدة 
األمريكية كنوع من أنواع الزينة. وقد أكسبها مظهرها املهيب نوعا من احلماية 
في بعض مناطق الواليات املتحدة، غير أن البجع قد تسبب في إحلاق الضرر 
باملستنقعات والكائنات التي تعيش في املياه الضحلة من خالل إتالف الغطاء 
النباتـــي. كـــودزو، وهو نبات معروف بســـرعة منوه وموطنه األصلي آســـيا قد 
أدخل إلى الواليات املتحدة في الثالثينات على يد عمال البســـتنة. إنه يشـــكل 
بنموه مظلة واسعة فيعمل على خنق النباتات التي بأسفله. وأنا أغمس قطعة 
من البجع في معجون من زيت الزيتون والزجنبيل الطازج املبشـــور والتوابل 
اجلامايكيـــة ومـــن ثم أشـــويها علـــى مهل. ومن ثـــم أقطع اللحـــم الداكن الطري 
إلـــى قطع صغيرة ثـــم أخلطها بالكراث احملمص وإكليل اجلبـــل. ويقدم الطبق 

زبدة الفول السوداني واجليلي
تعـــد األرانـــب البرية من أكثـــر احليوانات تدميرا للبيئة. إنهـــا تتكاثر بال رقيب، 
كما أنها تعمد إلى تدمير األراضي الزراعية وتسهم أيضا في تعرية التربة. ومن 
املتوقع أن تزداد أعداد قناديل البحر بشكل اضطرادي بسبب احمضاض)2( مياه 
احمليطات، وحتى اآلن هناك عدد قليل من الشعوب تتقبل قناديل البحر كمصدر 
للغـــذاء. وهذه الوصفة هي التطور الذي أدخلتـــه على الطريقة التقليدية لتقدمي 
اللحـــوم واألطعمـــة البحرية. وتقّطع قناديل البحر، الغازية الســـريعة االنتشـــار 
قبالة سواحل جورجيا، إلى شرائح رقيقة ثم تخلط باألرانب األسترالية واخليار. 

ويضاف إلى هذا اخلليط زبدة الفول السوداني احملمص.

Scientific American, September 2013

مراجع لالستزادة
 Eat the Invaders:    www.eattheinvaders.org.  National Invasive Species Information Center:     
www.invasivespeciesinfo.gov

Bun Lai
>الي> أحد املرش������حني جلائزة جيمس بيرد لعام 2013، والطاهي الرئيس مبطعم مايا سوشي، وهو مطعم أنشأته والدته في 
حي نيو هيڤني بوالية كونيتيكت. ويغوص <B. الي> في لوجن أيالند ساوند)1( ليمّد مطعمه باملأكوالت البحرية غير املعتادة. 

املؤلف

خصوصي اليوم

مع حزمة من أوراق الكودزو امللفوفة واحملشـــوة باألرز املســـلوق بنكهة اخلمر 
اإلسبانية وعيش الغراب.

Long Island Sound )1(
acidification )2(
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<E. كيم>

 The Amazing Multimillion - Year History of )٭(
Processed Food

������ر: ُمعالج بعملية  )processed )1 = ُمَعاَم������ل = ُمصيَّ
صناعية خاصة.

)2( Tang: أسرة صينية حاكمة (907 - 618).  )التحرير(
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قيل لنا إنها قوة الظالم التي تقف وراء وباء 
البدانة: إنه موت املزارع األسرية وموت 

تانگ)2(. غير أن البشر كانوا يقومون بتصنيع 
)مبعاملة( األغذية منذ أن تعلم اإلنسان كيف 

يطهو الطعام أو يحفظه أو 
يخمره أو يجمده أو يجففه أو 

يستخلصه. فاألغذية ال�ُمصنعة 
)املعاَملة( قد حتكمت في تطور 

اجلنس البشري وفي توسع 
اإلمبراطوريات وفي استكشاف 

الفضاء. وإليكم ما له أهمية 
خاصة في هذا املضمار.

تاريخ ميتد إلى عدة
ماليني من السنني من

عة )الـُمعاَملة()1()�( األغذية الـُمصنَّ

في وقت مبكر قبل 1.8 مليون سنة
اللحم املشوي

ه النار برفق يكون أسهل  إن الغذاء الذي مَتسُّ
للهضم وأكثر تغذية من املواد الغذائية اخلام. 

ويجادل بعض األنثروبولوجيني في أن الطبخ كان 
اخلطوة األساسية التي سمحت للبشر في وقت 

مبكر بتطوير العقول الكبيرة املميزة لإلنسان 
العاقل ]انظر: »بداية الطهي«، في هذا العدد[.

قبل 000 30 سنة
اخلبز 

قبل نحو 000 12 سنة بدأت الزراعة، ولكن 
األوروبيني األوائل خبزوا اخلبز لعدة آالف السنني 

قبل ذلك. وفي عام 2010 عثر العلماء على أدلة 
على وجود حبوب نشوية على هاونات بدائية 

ومدقات في إيطاليا وروسيا والتشيك. وقد 
 cattails جاءت النشويات من جذور عشبة البرك

والسرخس ferns، التي دقها البشر األوائل لعمل 
طحني، وخلطوه باملاء، وخبزوه ليكون خبزا.

فقد كان اخلبز سهل احلمل ومغذيا ومقاوما 
للتلف. لكنه من ناحية التغذية كان خطوة إلى 

الوراء. فالدراسات املقارنة تظهر أن صيادي 
العصر احلجري احلديث كانوا يأكلون وجبات 
أكثر تنوعا وتغذية من مزارعي العصر نفسه. 

وعن استهالك الطاقة، كان الصيادون أكثر كفاءة: 
فاملزاِرُع يتعني عليه قضاء 10 ساعات لزراعة 
األغذية بنفس عدد الكالوريات calories التي 

حتتاجها ست ساعات من البحث عن املؤن.
ويجادل األنثروبولوجيون: ملاذا أصبحت الزراعة 

مهيمنة، فهناك شيء واحد مؤكد: اخلبز والزراعة، 
كل منهما كان يتبع اآلخر. فكما بدأت املجتمعات 

باالعتماد على اخلبز، فإنهم اضطروا أيضا إلى بذل 
جهودهم على الزراعة )والعكس بالعكس(.

مراجع لالستزادة
 The Cambridge World History of Food.  Edited by Kenneth F. Kiple and Kriemhild
 Coneè Ornelas. Cambridge University Press, 2000. The Oxford Encyclopedia of
 Food and Drink in America.  Second edition. Edited by Andrew F. Smith. Oxford
University Press, 2012.

Scientific American, September 2013

بيره

قضية الغذاء
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)Tortillas )1: خب������ز رقي������ق مصنوع من 
الذرة أو القمح أو الشعير.  )التحرير(

Evelyn Kim
>كيم> كاتبة ومدرسة تعيش في كوبنهاگن. تتركز 

بحوثها على تقاطع تاريخ العلم والغذاء والبيئة.

املؤلفة
7000 سنة قبل امليالد

البيرة
من الصعب حتديد مكان نشوء البيرة. 

فأقدم األدلة املادية تأتي من شظايا 
الفخار في إيران والتي يعود تاريخها 
إلى 3500 سنة قبل امليالد، ولكن علماء 

اآلثار مثل >P. ماكگڤرن> ]من جامعة 
والية بنسلڤانيا[ اقترح أنه يجوز أن 

يكون إنتاج امِلْزر ale األولى في زمن مبكر 
مثل 7000 سنة قبل امليالد كمنتج ثانوي 

لصنع اخلبز. واحتضنت املجتمعات 
املبكرة الواقعَة بسرعة: فقد حول 

السومريون القدماء ما يصل إلى 40 في 
املئة من جميع احلبوب إلنتاج البيرة. 

ومبساعدة من علماء اآلثار فقد حاول 
ُصناع البيرة في العصر احلديث إعادة 

إنتاج املشروبات القدمية. وتشاركت 
>ماكگڤرن> مع مصنع بيرة لتخمير 

املشروبات املصرية والصينية القدمية، 
في حني يقوم مصنع بيرة، مبساعدة من 

الباحثني في جامعة شيكاگو، بتخمير 
بيرة اعتمادا على قصيدة غنائية عمرها 

3800 سنة كانت ُتغنى آللهة البيرة 
.Ninkasi السومرية

6700 سنة قبل امليالد
التورتيا)1(

ال توجد سجالت مكتوبة تسبق وصول 
املستكشفني اإلسبان في األمريكتني، 

ولكن أقرب األدلة األثرية لتدجني الذرة، 
تعود إلى ما قبل نحو 8700 سنة. ورمبا 
كان األمريكيون األوائل ينقعون احلبوب 
في محلول جيري lime solution لصنع 
كتلة masa لتحرير املواد املغذية أثناء 

هذه العملية.

5400 سنة قبل امليالد

النبيذ
وجد أقرُب دليل على صنع النبيذ في 
جبال زاگروس بإيران. ومن ثم نشر 

الفينيقيون الذين يجوبون البحار، هذه 
اخلبرة غربا من لبنان إلى مصر وبالد 

البحر األبيض املتوسط.

5000 سنة قبل امليالد

اجلنب
خذ احلليب، وضعه في معدة حيوان 

كه بعنف. يقترح العلماء  مجتر، ثم َحرَّ
أن هذه الطريقة ليست بعيدة جدا على 

األرجح عن كيفية اختراع اجلنب. وأقرب 
دليل على صنع اجلنب يأتي من مواقع 

أثرية في بولندا عمرها 7000 سنة، 
حيث كانت بقايا دسم احلليب موجودة 

في أوان مثقبة من السيراميك والتي 
كان من املمكن أن تكون مصافَي بدائية. 

ومع ذلك، فمع تدجني األغنام واملاعز 
في وقت مبكر قبل نحو 8000 سنة قبل 
امليالد، واألبقار بعدها بألف سنة، فإنه 
من املمكن أن صنع اجلنب كان مستمرا 

لفترة أطول .
وكاملواد الغذائية التكوينية 

األخرى، كان اجلنب على األرجح منتجا 
بسبب الضرورة. فاجلنب والزبادي 

والزبدة ميكنها أن تبقى مدة أطول من 
احلليب الطازج. والبشر في العصر 
احلجري احلديث أيضا كانوا غير 

 ،lactose قادرين على هضم الالكتوز
فاجلني اخلاص بهذا التكيف انتشر 

فقط في بضعة آالف سنة األخيرة. 
والبكتيريا املستخدمة في صنع اجلنب 
تخمر الالكتوز في احلليب إلى حمض 

الالكتيك lactic، مما يجعل منتجات 
األلبان أسهل هضما.

وال نستطيع أن نقول على وجه 
اليقني ماذا كان أول أنواع اجلنب، ولكن 

الرجوع بالزمن في اجلغرافيا التاريخية 
يقدم لنا بعض القرائن. فسكان املناطق 

احلارة مثل الشرق األوسط وجنوب 
آسيا استخدموا على األرجـح الكثيَر 

من امللح للمساعدة على حفظ أجبانهم، 
وهي ممارسة ال نزال نراها اليوم 

في الڤيتا واألجبان الشبيهة بها 
في الشرق واليونان وجنوب غرب 

آسيا. واملناخات األكثر برودة تتطلب 
كميات أقل من امللح للحفظ، مما يفتح 

الطريق لنمو امليكروبات احمللية 
التي تضيف نكهات مميزة إلى تلك 
األجبان املشهورة مثل جنب روكفور 

Roquefort واجلنب السويسري 
.Brie واجلنب بري

4500 سنة قبل امليالد

زيت الزيتون
الزيتون اخلام غير صالح لألكل 

بسبب مرارته، ولكن املزارعني في 
شرق البحر األبيض املتوسط قاموا 

منذ آالف السنني بتخمير الزيتون في 
محلول قلوي ثم عصره )بالضغط(.

3000 سنة قبل امليالد

زيت النخيل
وجد الزيت املصنوع من ثمار النخيل، 

العنصر الثابت عند التخزين، في 
املقابر املصرية القدمية.

2400 سنة قبل امليالد

املخلالت
لقد كان سكان ما بني النهرين أول من 

عبأ اخلضراوات في اخلل حلفظها 
واستهالكها في غير موسمها.

2000 سنة قبل امليالد

املعكرونة
جاء أول دليل على املعكرونة من 

اخلزف في شمال الصني الذي حفظت 
به الشعيرية، فقد نشأ في الصني قبل 

2000 سنة وانتشر منها غربا.
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)BACON )1: حلم خنزير مقدد ومملح
JIANG )2(

)3( MUSTARD: أو املسطردة                                                   )التحرير(

1900 سنة قبل امليالد

الشكوالتة  )الشكوال(
 Pre-Olmec حضارات ما قبل األوملك

في أمريكا الوسطى طحنت حبوب 
الكاكاو من القرون وخلطتها باملاء ورّجت 

اخلليط، فنتج من ذلك مشـــروب رغـــوي. 
وبـعـــــد أكثــــر مـــــن 3400 سـنة جـلـب

>H. كورتيس> هذه احلبوب إلى إسبانيا، 
حيث أضيف إليها السكر ألول مرة.

1500 سنة قبل امليالد
بيكون)1(

كان طهاة الصني أول من مّلح حلم 
بطون اخلنازير، ليس فقط كشكل مبكر 

للحفظ، ولكن أيضا كوسيلة إلبراز نكهة 
هذا اللحم.

1000 سنة قبل امليالد

 
جيانگ)2(

كانت جيانگ األساس لنكهات مثل 
صلصة الصويا في الصني وميسو في 
اليابان التي يتم استخدامها في جميع 
أنحاء شرق آسيا اليوم. ووفقا للنص 

الصيني القدمي Zhouli )طقوس تشو(، 
كانت جيانگ تصنع عن طريق خلط 

اللحوم أو السمك بامللح ويانگ تشو 
)بادئ للتخمر( ويترك اخلليط ملدة 100 
يوم حتى ينضج. وكالعديد من األطعمة 

املخمرة األخرى، فرمبا كان اكتشافه 
من قبيل الصدفة، ولكن انتشار جيانگ 

على امتداد شرق آسيا لم يكن إال نتيجة 
انتشار البوذية في جميع أنحاء آسيا 
في القرن األول إلى القرن السابع بعد 

امليالد، وعلى األرجح فإن البوذية جلبت 
جيانگ إلى كوريا واليابان.

500 سنة قبل امليالد

السكر
وفقا لنصوص اللغة السنسكريتية، فإن 

الطباخني في الهند عاجلوا قصب السكر 
إلى بلورات عمالقة من خالل غليان 

وتبريد عصير قصب السكر املستخلص. 
وبعد ألف سنة تقريبا ابتكر الهنود 

حبيبات السكر السهلة النقل، األمر الذي 
أطلق جتارة السكر العاملية.

400 سنة بعد امليالد
اخلردل)3(

تطلبت وصفة من وصفات اخلردل 
األولى في كتاب الطبخ الروماني »شؤون 

املطبخ« خلط وطحن بذور اخلردل والفلفل 
والكراوية والكاشم lovage والكزبرة 
احملمصة والشبت والكرفس والزعتر 
واملردقوش بالبصل والعسل واخلل 

وصلصة السمك والزيت.

700 سنة بعد امليالد

كيمتشي
كان الكيمتشي األول عدمَي النكهة إلى حد 

ما: مجرد ملفوف مخمر مع امللح. وبعد أن 
غزت الياباُن كوريا في القرن 16، أخذوا 
معهم الفلفل األحمر احلار الذي أحضره 
البرتغاليون إلى اليابان، فبدأ الكوريون 

تضمني هذا الطبق مكونات حارة.

دة الفول 
زب

السوداني

خردل
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TOFU )1(
)2( PEANUT BUTTER: أو زبدة الفستق                                       )التحرير(

700 سنة بعد امليالد

السوشي
بدأ السوشي كوسيلة حلفظ األسماك في جنوب شرق آسيا، حيث كان السمك 
اململح يغطى باألرز املغلي ويترك ليتخمر لشهور عديدة. ومن ثم ُيكشط األرز 
املتعفن وُيتخلص منه )وبسبب اخلسائر، كان السوشي دائما طبقا لألثرياء( 

ويؤكل السمك احلامض. وتشبه هذه العملية تعتيق حلوم البقر اجلافة اليوم، 
فأنت تفقد بعضا من املنتج نتيجة التعفن، ولكن ما يتبقى يكون أسهل في املضغ 
وأزكى. وبدخول اليابان إلى القرن 19، فإن عملية التخمير الطويلة قد استعيض 

عنها بإدخال اخلل في خليط األرز.

965 سنة بعد امليالد
التوفو)1(

أصول التوفو غامضة، غير أن أول 
تسجيل كتابي يظهر في قصص الكاتب 
الصيني >T. كو>، إذ إنه يكتب عن نائب 
العمدة الذي كان فقيرا حتى أنه اضطر 

إلى شراء التوفو وهو هالم متخثر 
مصنوع من فول الصويا املطبوخ بدال 

من حلم الضأن.

القرن العاشر بعد امليالد

القد اململح
على الرغم من أن سمك القد املجفف كان 

غذاء الفايكنگ منذ القرن التاسع، غير أن 
امللح غّيره من املواد الغذائية احمللية إلى 

ظاهرة عاملية، إذ يسمح امللح للقد بأن 
َف بسهولة وأن ُيحفظ حتى في بيئة  ُيجفَّ

رطبة أو حارة، مثل قارب صيد السمك. 
وقد بدأ التغيير عندما التقى البحارة 

الباسك بالصيادين الفايكنگ وإمداداتهم 
الواسعة من سمك القد بالقرب من جزر 

فارو خالل القرن العاشر. وباكتشاف 
كيفية احلفاظ على األسماك على منت 

القوارب، وجد الباسك بقرتهم احللوب 
السمكية. ومرسوم الكنيسة الكاثوليكية 

في ذلك الوقت قد أملى أن تكون وجبة 
يوم اجلمعة خالية من اللحم، مما رفع 
من شعبية القد اململح. وسرعان ما بدأ 

البرتغاليون والفرنسيون والبريطانيون 
بصيد سمك القد. وعلى مدى بضعة 

ل القدُّ اململح الرحالِت  قرون تالية حَتمَّ
الطويلة الستكشاف العالم اجلديد.

القرن اخلامس عشر امليالدي

زبدة الفول 
السوداني)2(

خالفا ملا قالته لك معلمة الصف الثاني، 
لم يبتكر >W .G. كارڤر> زبدة الفول 

السوداني، فاألزتيك Aztecs كانوا في 
القرن 15 يصنعون عجينة من الفول 

السوداني اخلام املطحون.

سكر
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منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي

القهوة
القهوة هي هاجس غربي، ولكن جذورها 
تكمن في العالم العربي. واالدعاء األكثر 

مصداقية عن أصل القهوة يأتي من 
مشايخ الصوفية في اليمن في منتصف 
القرن 15. وقد كتب الرهبان عن جتارة 
النب بني اليمن وإثيوبيا، حيث نشأت 

حبوب النب. )وليس واضحا بالضبط ما 
كان يدور في إثيوبيا في ذلك الوقت ألنه 

لم يبق أي سجل.( وفي نهاية املطاف، 
زرعت اليمن محصولها احمللّي من القهوة 

من املخزون اإلثيوبي، ومن هناك انتشر 
إلى مصر ودمشق ومكة املكرمة. وفي 

القرن 16، انتشرت بيوت القهوة )دكاكني 
القهوة kaveh kanes( في جميع أنحاء 

شبه اجلزيرة العربية.
في أول األمر كانت القهوة تقدم كدواء 

آلالم املعدة واخلدر )الفتور( واخلدار 
)نوبات نوم عميقة وقصيرة( وغيرها 

من العلل. غير أن القهوة لم تكن مجرد 
معاجلة؛ فقد أشار العديد من الكّتاب العرب 

إلى قدراتها على توثيق أواصر املوّدة، 
ورمبا أكثر من ذلك بكثير: فثقافة القهوة 

واملقاهي، مع القيل والقال ولعب املباريات، 
دفعت حاكم مكة املكرمة إلى إعالن حظر 

على هذا املشروب في عام 1511. وبعد 13 
عاما من صداع الكافيني، ألغى السلطان 

التركي سليم األول ذلك احلظر.
وبالنسبة إلى املسافرين واملستكشفني 

األوروبيني في القرن 16، كانت القهوة 
نوعا آخر من فضول املشرق. ففي إحدى 

اإلشارات املبكرة للقهوة من قبل أحد 
األوروبيني في عام 1582 وصفها الطبيب 
وعالم النبات األملاني >L. راوولف> بأنها 
»شراب جيد يقّدره ]األتراك والعرب[ إلى 
حد كبير... وهو تقريبا في سواد احلبر 
ومفيد ضد أمراض املعدة.« وفي خطوة 

مبكرة للتسويق احلديث، بدأ جتار 
البندقية باستيراد القهوة من الشرق 
األوسط في أواخر القرن 16 باعتباره 

مشروبا فاخرا. وبحلول منتصف القرن 
17 كان هذا املشروب موجودا لدى 

الفرنسيني والبريطانيني والهولنديني. 

عام 1767

املياه الغازية
اكتشف >J. بريسلي>، فيلسوف 

الطبيعة البريطاني ومكتشف 
األكسجني، املياه الغازية بعد وضع 
وعاء من املاء فوق مصنع لتخمير 

البيرة في ليدز بإجنلترا.

عام 1894

رقائق الذرة
لتلبية النظم الغذائية النباتية التي 

ينادي بها املسيحيون البروتستانت، 
ابتكر >H .J. كيلوگ> وشقيقه رقائَق 

الذرة عام 1894 كجزء من نظام غذائي 
في مصحة بلدة باتل كريك مبيشيگان.

عام 1908

ُأحادي گلوتامات 
)1(

)MSG( الصوديوم
لقد كان >K. ريتهاوزن>، الكيميائي 

الزراعي األملاني، أول من اكتشف 
حامض الگلوتاميك عام 1866 

 MSG وأحادي گلوتامات الصوديوم
أحد أشكال هذا احلامض املختلفة. 

وكالكثيرين من معاصريه في 
أملانيا فقد بدأ بالنظر إلى األسس 

الكيميائية للمواد الطبيعية.
وبعد نحو 40 عاما، حاول 

الكيميائي الياباني >K. إيكيدا> )الذي 
تدرب في أملانيا( تكرار جناح زمالئه 
األملان، خصوصا >ليبگ>، الذي صار 

من األثرياء من إنتاج مرق حلوم 
البقر املجفف. و>إيكيدا> أراد إيجاد 
وسيلة الستنساخ نكهة مرق كومبو 

داشي)2( كيميائيا، وهو مرق أساسه 
طحلب بحري. وقد نشر نتائجه في 

مجلة اجلمعية الكيميائية بطوكيو عام 
1909، وأعلن >إيكيدا> أن دراسته قد 
وجدت أن األعشاب البحرية حتتوي 

على الگلوتامات، التي تنتج مذاق 
أومامي umami املألوف.

عام 1926

حلم اخلنزير املتبل 
)Spam(

أول ذكر ملا أصبح Spam هو »حلم 
خنزير >هورميل> املتبل« وهو 

مجرد حلم كتف اخلنزير اململح في 
علبة. وسرعان ما أنتج املنافسون 

النسخ اخلاصة بهم. ولتمييز 
منتجه، غّير >J. هورميل> وصفته 
عام 1937، وذلك بفرم حلم اخلنزير 
وإضافة امللح والبهارات وتغليف 

هذا اللحم في الهالم اللحمي. 
واألهم من ذلك هو قيام >هورميل> 
بإعادة تصنيف املنتج باسم جذاب 

»Spam« اختصارا لـ: كتف اخلنزير 
 shoulder of مع حلم اخلنزير

pork and Ham« وذلك قبل اندالع 
احلرب العاملية الثانية. فقد قرر 

جيش الواليات املتحدة، أن اللحم 
Spam هو الغذاء املعلب املثالي. وما 

بعد احلرب، فأينما ذهبت القوات 
 .Spam االمريكية، تبعتها علب اللحم
وخالل احلرب الكورية غمرت علب 
اللحم Spam السوَق السوداء. وحتى 

 Spam يومنا هذا، فاليزال اللحم
منتجا له شعبية في كوريا وسائر 

آسيا، حيث ضموه إلى قائمة الطعام 
.chanpuru و kimbap :التقليدي مثل

خمسينات القرن العشرين
قطع دجاج)3(

قام >C .R. بيكر> ]عالم الغذاء في 
جامعة كورنيل[ بتقطيع أجزاء 

الدجاج وتغليفها بكسرات اخلبز 
)البقسماط( كوسيلة لزيادة الطلب 

على الدجاج في شمال والية 
نيويورك.

monosodium glutamate )1(
Kombu dashi (2)

CHICKEN NUGGETS )3(

MSGأحادي گلوتامات الصوديوم

حلم اخلنزير املتبل

قطع دجاج
20

قطعة

SPAM
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عام 1959
تانگ)1(

عمل العلماء في جنرال فوودز لسنوات على 
إيجاد مسحوق بديل لعصير البرتقال، ولكن 
املواد املضافة كان لها طعم مر غير مستحب.

وقد جنحوا بالتخلي عن طموحاتهم 
لتضمني املشروب جميع الفيتامينات 

واملعادن املوجودة في عصير البرتقال.

عام 1996
اجلوز املمتلئ)2(

هذا املنتج الغذائي ذو املغذيات الكثيفة املدعمة 
بالفيتامينات واملصنوعة من الفول السوداني 

والزيت النباتي واحلليب املجفف والسكر، 
ما ملساعدة األطفال املصابني بسوء  كان مصمَّ

التغذية احلاد، على اكتساب الوزن.

عام 2013

يت في  ِّ حلوم نمُ
املختبرات)3(

مت التخطيط ألول اختبار تذوق علني لها 
وذلك بعرض برغر burger نsََمت من خاليا 

جذعية َبَقرّية.

عام 1957

شراب الذرة الغنّي بالفركتوز
بدأ البحث عن بدائل للسكر في وقت مبكر منذ عام 1806، عندما عرض >نابليون 

بونابرت> مكافأة ضخمة ملن يتمكن من العثور على طريقة كيميائية سهلة 
ملشكلة احلصار البريطاني على مزارع قصب السكر في جزر الكاريبي الفرنسية. 

وبعد قرن ونصف من الزمن اكتشف علماء أمريكيون طريقة باستخدام 
اإلنزميات لتحويل الغلوكوز في نشا الذرة إلى فركتوز؛ وفي عام 1967 أوجد 
العالم الياباني >Y. تاكاساكي> عملية صناعية فعالة من حيث التكلفة. وقد 

أحبت شركات األغذية التكلفة املنخفضة والسهولة التي ميكن أن 
يذوب بها شراب الذرة السائل في املشروبات الغازية.

TANG )1(
PLUMPY’NUT )2(

LAB-GROWN MEAT )3(

نهاية

مذاق حقيقي
جــوعكوال
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كل ما تعرفه عن الكالوريات خاطئ)�(
تعتبر عملية الهضم في غاية الفوضى، مما يجعلها غير قادرة على إعطاء أرقام 
حقيقية. وتعداد الكالوريات املوجود على امللصقات الغذائية يختلف على نطاق 

واسع عما ُيستخلص من الكالوريات بعد هضم الطعام، ألسباب كثيرة.
<R. دن>

في مرحلة غريبة من مراحل حياتي املهنية، وجدت نفسي 
أجمع كميات كبيرة مخروطية الش������كل من روث طائر اإلميو 
emu األس������ترالي الش������بيه بالنعامة البلهاء ostrich. وحينها 

كن������ت أحاول التوصل إلى معرفة كيف تخرج البذور س������ليمة 
لإلنبات بعد مرورها باجلهاز الهضمي لهذا الطائر. فقد قمت 
مع زمالئ������ي بزراعة الكثير من البذور املس������تخرجة من روث 
طائر اإلميو وانتظرنا لتنبت. ويا لدهش������تنا، فقد أنبتت غابات 

صغيرة من النباتات.
ومن الواضح أن طائر اإلميو األسترالي قد تغذى بنباتات 
لها بذور متطورة تنجو من عملية الهضم س������املة نس������بيا. في 
حني أن س������ائر الطيور ال ُتخِرج بذور الفواكه التي تتغذى بها 
 calories سليمة لإلنبات ألنها توّد احلصول على الكالوريات
املخزنة فيها. ومع ذلك، فإن هذه النباتات كفيلة باحملافظة على 
نس������لها. وفي ذلك الوقت لم يخطر ببالي ما أدركته الحقا من 
أن البشر يدخلون في متاهات خاطئة عند حساب الكالوريات 

الناجتة من الغذاء.
يتحول الغذاء إلى طاقة في أجس������امنا. فإنزميات الهضم 
في الفم واملع������دة واألمعاء تفتت مركبات الغ������ذاء املعقدة إلى 
أجزاء بس������يطة كالس������كريات واألحماض األمينية التي تنتقل 
عبر الدم إلى جميع األنس������جة. وبعد ذلك، تس������تعمل اخلاليا 
الطاقَة املخزنة في الروابط الكيميائية لهذه األجزاء البس������يطة 

للقيام بعمله������ا املعتاد. وتقاس كمية الطاقة املخزنة في الغذاء 
بوحدات تس������مى الكالوريات أو الكيلوكالوري، والكالوري هو 
كمية الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من املاء 
مبقدار درجة مئوية Celsius واحدة. وتوفر الدهون نحو تسعة 
كالوريات لكل غرام، بينما توف������ر الكربوهيدرات والبروتينات 
أربع������ة كالوريات لكل غرام، في ح������ني توفر األلياف كالوريني 
فقط لكل غرام ألن إنزميات اجلهاز الهضمي عند اإلنس������ان ال 

تستطيع تفتيت األلياف إلى جزيئات صغيرة.
ويس������تند حس������اب الكالوريات املوج������ودة على كل ملصق 
غذائ������ي إلى نتائ������ج أبحاث قدمية أجريت في القرن التاس������ع 
عش������ر. وقد دل������ت األبح������اث احلديثة أن هذا احلس������اب غير 
صحيح ألنه اس������تند إلى أسس بسيطة لم تأخذ بعني االعتبار 
عوام������ل عديدة مثل مقاومة الهضم، وطريقة الطبخ املتمثلة في 
الغليان أو اخلبز أو امليكروويف أو الش������واء، ألن طرق الطبخ 
تغير التركي������ب الكيميائي للغذاء، ومن ث������م تغير كمية الطاقة 
املبذولة لتفتيت كل نوع غذائي، كما أغفل هذا احلساب كذلك 
دور باليني البكتيرات املوجودة في األمعاء والتي تساعد على 
الهضم وكمية الطاقة التي تستهلكها هذه البكتيرات لذاتها. 

يقوم علماء التغذية بتحس������ني عملية حس������اب الكالوريات 

EVERYTHING YOU KNOW ABOUT CALORIES IS WRONG )�(

باختصار
داخل األمعاء وكمية الطاقة املبذولة لهضمه.

والطريقة املتبعة حاليا حلســــاب الكالوريات ال تأخذ بعني االعتبار 
جميع العوامل السابقة. وحتى لو حاولنا حتسني حساب عدد الكالوريات، 
فإننا لن نس������تطيع ذلك ألن عملية الهضم معقدة وتتدخل في العدد الكلي 

لكمية الكالوريات.

تقريبـــا املواد الغذائيـــة كلها تزودنا مبلصقات توضح ما حتويه 
من كالوريات، لكنها غير دقيقة ألنها تعتمد على حس������اب املتوس������ط 

وليس على حساب كامل عملية الهضم.
والدراسات احلديثة أظهرت أن الكالوريات في الغذاء تعتمد على 
عدة عوامل مثل: نوعيته وطريق������ة حتضيره والبكتيريا التي تهضمه 

املجلد 29 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2013

قضية الغذاء
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امللصقة على امل������واد الغذائية، وهي 
عملي������ة ليس������ت س������هلة ألن عملي������ة 
الهض������م بحد ذاته������ا عملية تتصف 
بعدم التنسيق ويصعب معها حساب 

الكالوريات بطريقة سليمة.

معضلة صعبة احلل)�(
لقد نش������أت األخطاء الواردة في 
حساب الكالوريات في القرن التاسع 
عش������ر عندما وضع عال������م الكيمياء 
األمريك������ي <O .W. أتوات������ر> نظام������ا 
حلساب متوس������ط  عدد الكالوريات 
ف������ي غ������رام واح������د م������ن الده������ون 
وَبَذل  والكربوهيدرات،  والبروتينات 
قصارى جهده لوض������ع هذا النظام 
الذي مازال س������اريا إلى يومنا هذا، 
ولك������ن لكل نوع من الغ������ذاء طريقته 
اخلاصة في الهض������م التي تختلف 

عن اآلخر.
ضع بعني االعتبار الكيفية التي 
يختل������ف بها هض������م اخلضراوات. 
إننا نأكل س������يقانا وأوراقا وجذورا 
مختلفة ملئات م������ن النباتات. وتكون 

ج������دران اخلالي������ا النباتية في س������يقان وأوراق بعض األنواع 
أصل������ب بكثير من تلك املوجودة ف������ي األنواع األخرى. وحتى 
ضمن النبات الواحد، قد تختلف متانة جدران اخلاليا. ومتيل 
ج������دران خاليا األوراق الكبيرة إلى أن تكون أكثر صالبة من 
الصغي������رة. وبصفة عامة، كلما ضعف أو زاد تكّس������ر جدران 
اخلاليا ف������ي املواد النباتية التي نتناوله������ا، زادت الكالوريات 
الناجت������ة منها. وميزق الطهي بس������هولة اخلاليا، على س������بيل 
املثال السبانخ والكوسا، غير أن نبات الكساڤا)2(، أو كستناء 
املـــاء الصينية)3( هي أكث������ر مقاومة لتمزق اخلاليا الناجت من 
الطه������ي. وكلما كان جدار اخللية قويا، زاد الغذاء الذي بدوره 

رة(. يطلق الكثير من الكالوريات في أجسامنا )فّكر في الذُّ
فقد تطور بع������ض أجزاء النبات ليتكي������ف إما ليكون أكثر 
شهية للحيوانات أو ليتجنب عملية الهضم متاما. أوال، تطورت 
الفواكه واملكس������رات في العصر الطباشيري )ما بني 145-65 
مليون س������نة مضت(، ووجدت بعد ذلك ملتصقة بني س������اقي 
الدينوص������ورات. وجاء ه������ذا التطور لصال������ح الفواكه اللذيذة 
الطعم والس������هلة الهضم في آن واحد جلذب احليوانات حتى 

تعمل على نشر البذور. وإضافة إلى الفواكه، فقد كان التطور 
أيضا لصالح املكسرات والبذور العسيرة الهضم حتى تتمكن 
من البقاء في أمعاء الطي������ور واخلفافيش والقوارض والقرود 

دون تغيير لصفاتها اجلينية.
وتشير بعض الدراس������ات إلى أن هضم املكسرات كالفول 
السوداني والفستق واللوز يتم مبستوى أقل من هضم األغذية 
التي حتتوي على كمي������ة مماثلة من البروتينات والكربوهيدرات 
والده������ون، مم������ا يعني إنت������اج كميات من الكالوري������ات أقل من 
املتوقع. وفي دراس������ة حديثة قامت بها <A .J. نوڤتني> وزمالؤها 
]من إدارة الزراعة األمريكية[ أشارت إلى أن األشخاص الذين 
يتناول������ون اللوز يحصلون على 129 كالوريا فقط من أصل 170 
كالوريا مذكورا على امللصق الغذائي. وقد توصل الباحثون إلى 
هذه النتيجة بإخضاع عينتني من األش������خاص للحمية الغذائية 

A HARD NUT TO CRACK )� (
The Wild Life of Our Bodies (Harper, 2011) )1(

cassava )2(
Chinese water chestnut )3(

كم عدد 
الكالوريات التي 

حتصل عليها 
من البطاطا 

الواحدة؟

بطاطا واحدة نيئة 
متوسطة احلجم 

حتتوي على: 
كالوري/غرام = 

كالوري/غرام

تتفاوت شهية 
البكتيريا املعوية 

من شخص إلى 
آخر.

ألن احلرارة 
تساعد على 

هضم األغذية 
لدينا.

ما هذا

تتطلب 
البروتينات 

طاقة أكبر من 
تلك املطلوبة 

لهضم الدهون.

٭ التقديرية
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نفسها مع تغير كمية اللوز في إحدى العينات، ثم قاموا بقياس 
الكالوريات غير املستهلكة في البراز والبول لكل عينة. 

حتى تلك األغذية التي لم تتطور لتنجو من عملية الهضم 
فإنه������ا تختلف في قابليتها للهضم. فق������د تتطلب البروتينات 
خمس مرات من الطاقة الالزمة لهضم الدهون، ألن إنزميات 
الهضم حتتاج إلى وقت طويل لتكّس������ر السالس������ل احملكمة 
الت������ي تربط األحم������اض األميني������ة املكون������ة للبروتينات. ومع 
ذل������ك، فامللصقات الغذائية ال تأخذ باحلس������بان كمية الطاقة 
املس������تهلكة في عملي������ة الهضم هذه. وبعض األغذية س������هل 
الهضم واالمتصاص كالعس������ل، وال يحتاج إلى مجهود من 
اجلهاز الهضمي لتكس������يره ومتريره إلى الدم وتوزيعه على 

سائر خاليا اجلسم: اللعبة قد انتهت.
أخي������را، حتفز بعُض األغذية اجله������اَز املناعي على تعرف 
املمرضـــات pathogens العالقة بهذه األغذية. فلم يقم أحد إلى 
اآلن، بشكل جاد، بحس������اب الكالوريات التي تستخدمها تلك 
العملية حت������ى ولو كانت الكالوريات قليل������ة. فمثال، قد حتمل 
 microbes قطعة من اللحم النيئ أعدادا كبيرة من امليكروبات
الت������ي م������ن احملتمل أن تك������ون خطرة. وقد يس������تغرق اجلهاز 
املناعي وقت������ا ليقوم بفصل امليكروب������ات الصديقة عن العدوة 
ويس������تخدم عددا من الكالوريات للقيام بهذه املهمة. وقد ُتْفَقُد 
تل������ك الكالوريات إذا أدى ال�ُمم������رض املوجود في اللحوم غير 

املطبوخة إلى اإلسهال.

ماذا يطبخ؟)�(
رمبا تتمثل أكبر مشكلة للملصقات الغذائية في أنها حساب 
لطاقة األنش������طة اليومية التي نقوم بها وحس������اب للكالوريات 
الناجت������ة من طرق الطبخ: فالطبخ عل������ى نار هادئة يختلف عن 
الطبخ بالقل������ي أو بالبخار. وعندما ق������ام <R. ورنگهام> ]عالم 
البيولوجي������ا من جامعة هارڤارد األمريكية[ بدراس������ة س������لوك 
التغذية في الش������مبانزي فإنه قام بتناول الغذاء نفس������ه الذي 
يتغذى به الش������مبانزي، ولكنه لم يش������عر بالشبع الذي شعر 

به عند أكل غذاء البش������ر. فقد توصل إل������ى اعتقاد أن مهارة 
اإلنس������ان في تعلم فنون الطهي - طهي الغذاء بالنار وضربه 
باحلج������ارة - كانت حدثا مهما في التطور البش������ري. وطيور 
اإلميو األس������ترالية ال تعاِلج الغ������ذاء، وال، إلى أي مدى واقعي 
يقوم بذلك أي من القرود apes. فلكل حضارة إنسانية تقانتها 
لتعديل غذائها. إننا نطحن ونس������خن ونخمر الغذاء قبل أكله. 
وعندما تعلم البشر طبخ الغذاء - بشكل خاص اللحم - فإنهم 
زادوا باستمرار عدَد الكالوريات املستخلصة من هذا الغذاء. 
ويقت������رح <ورنگهام> أن احلصول على املزي������د من الطاقة من 
الغذاء قد سمح للبش������ر بتطوير أدمغتهم وتكبيرها استثنائيا 
وفقا حلجم اجلس������م. ولكن لم يتحقق أحد إلى اآلن على وجه 
التحدي������د، في جتربة محَكمة، كيف أن جتهيز الغذاء يغّير من 

الطاقة التي يوفرها.
قام������ت <N .R. كارم������ودي> ]طالب������ة الدراس������ات العليا في 
مختبرات <ورنگه������ام>[ ومعاونوها بإجراء جتارب على ذكور 
فئ������ران بالغة عن طريق إطعامها وجب������ات من البطاطا احللوة 
������مت كل وجبة من  أو من حلم البقر اخلالي من الدهون، وُقسِّ
الوجبات الس������ابقة إلى أربعة أقس������ام: غذاء نيئ كامل وغذاء 
نيئ مس������حوق وغذاء مطبوخ كامل وغذاء مطبوخ مس������حوق، 
وسمحت لكل فأر بأن يأكل ما يريد من هذه األغذية ملدة أربعة 
أيام. فقد الحظت <كارمودي> أن الفئران فقدت أربعة غرامات 
بعد تناولها البطاطا احللوة النيئة واكتس������بت وزنا بعد تناول 
البطاطا احللوة املطبوخة الكاملة أو املس������حوقة، كما اكتسبت 
غراما واحدا زائدا بعد تناول اللحم املطبوخ، ولم تكتسب وزنا 
بعد تناول اللحم النيئ. فمن الناحية البيولوجية تكون النتائج 
الس������ابقة معقولة. فاحلرارة تس������ّرع عمليَة تفكيك البروتينات 
وتقتل البكتيريا، مما يؤدي إلى س������هولة الهضم وتوفير طاقة 

للجهاز املناعي حملاربة املمرضات. 
ميكن تطبيق نتائج <كارمودي> على املعاجِلات الصناعية)1(. 
ففي عام 2010 ُوِجد أن األش������خاص الذين تناولوا حصصا من 
600 أو 800 كالوري من خليط خبز القمح مع بذور عباد الشمس 

واحلبوب الكاملة وجبنة الشيدر أنفقوا ضعف الطاقة املستهلكة 
لهضم الكمية نفسها من اخلبز األبيض ومنتجات اجلنب املطبوخ. 
ونتيجة لذلك، فإن األش������خاص الذين يتناولون وجبة خفيفة من 

القمح الكامل يحصلون على 10% أقل من الكالوريات.
وحت������ى لو أكل ش������خصان الكمية نفس������ها م������ن البطاطا 
احلل������وة أو قطعة م������ن اللحم املطبوخ بالطريق������ة ذاتها، فإنهم 
ل������ن يحصلوا على عدد الكالوريات نفس������ه اخلاِرج منها. فقد 

WHAT’S COOKING? )� (
industrial processing )1(

Rob Dunn

<دون> عالم أحياء في جامعة والية كارولينا الشمالية وكاتب مقاالت في مجالت تاريخ 
 National Geographic وناش������يونال جيوگرافيك Smithsonian الطبيعة وسميثس������ونيان

وغيرها من املطبوعات. وأحدث كتاب له بعنوان: احلياة البرية في أجسامنا)1(.

املؤلف
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درس������ت <كارمودي> وزمالؤها فئرانا متوالدة حتمل الصفات 
اجلينية ذاتها إلى ح������د كبير، ووجدت أنها تختلف في مقدار 
زي������ادة الوزن وانخفاضه عند تناولها الغذاَء نفَس������ه. ويتفاوت 
البش������ر في العديد م������ن الصفات، مبا في ذل������ك مميزات غير 
واضح������ة، مثل حج������م األمعاء. ولم يكن قي������اس طول القولون 
شائعا لس������نوات، ولكن في بداية القرن العشرين وجد علماء 
أوروبيون ممن كان لهم َهَوٌس بقياس طول القولون أن الروس 
ميتلكون أمعاء طويلة بنحو 57 س������م في املع������دل عن أقرانهم 
البولندي������ني. وألن امتصاص الغذاء ف������ي مراحله األخيرة يتم 
ف������ي األمعاء، فإن الروس يحصلون عل������ى كالوريات أكثر من 
البولندي������ني عند تناولهم الكمية نفس������ها من الغ������ذاء. كما أن 
البش������ر أيضا يختلفون في إنتاج اإلنزمي������ات اخلاصة. ومن 
خالل بع������ض التدابير، فإن معظم البالغ������ني ال ينتجون إنزمي 
الالكتـــاز lactase، وهو أمر ضروري لكسر سكريات الالكتوز 
في احلليب، وهذا يفسر أن القهوة املمزوجة باحلليب قد تكون 
عند شخص ذات كالوريات عالية، في حني تكون عند شخص 

آخر ذات كالوريات أقل منه.
يرى العلماء أن البش������ر يختلفون في أن������واع املجتمعات 
البكتيري������ة املوجودة في األمعاء. ويوجد في اإلنس������ان نوعان 
 ،Bacteroidetes من البكتيري������ا املعوي������ة هم������ا: الباكترويــــد
وفيرميكوت Firmicutes. ووجد العلماء أن البدناء لديهم أكثر 
من صنف فيرميكوت في أمعائهم وأن بعضهم يعانون السمنة 
املفرطة، نظرا لزيادة كفاءة عمليات االستقالب عندهم لوجود 
البكتيريا اإلضافية: بدال من الضياع كنفايات، فإن املزيد من 
املواد الغذائية يش������ق طريقه إلى الدورة الدموية، وأن الزائد 
من الغذاء يخزن على ش������كل دهون. وتوجد ميكروبات أخرى 
- حصري������ا - في ش������عوب محددة. فبع������ض اليابانيني، على 
سبيل املثال، لديهم ميكروب معني قادر على هضم األعشاب 
البحرية. وقد اتضح أن هذه البكتيريا املعوية اكتسبت جينات 
هضم األعش������اب البحرية من نوع من البكتيريا البحرية التي 
تعي������ش في املياه املاحل������ة والتي تتغذى باألعش������اب البحرية 

املوجودة في محيطها.
لقد فق������دت البكتيريا دورها في هضم الطعام، ألننا حاليا 
نتغ������ذى بكثي������ر من األغذي������ة املصنعة الس������هلة الهضم. وإذا 
اس������تمرت احلال على ما هي عليه، فإن هذا قد يخفض وجوَد 
امليكروبات في األمعاء، والتي تطورت لهضم مواّد أكثر ليفية، 
وس������نفقد تباع������ا الكالوريات الناجتة من هض������م األلياف كما 

يحدث في الكرفس.
فقد حاول كثير من الناس إيجاد طريقة أفضل حلس������اب 
الكالوري������ات املوجودة على امللصقات الغذائية بناء على الفهم 

احلالي لعملي������ة الهضم. وميكننا اآلن تعدي������ل نظام <أتواتر> 
حلساب التحديات الهضمية التي تشكلها املكسرات. حتى أنه 
ميكنن������ا فعل ذلك من جوز nut إلى جوز، ومن غذاء إلى غذاء. 
إن مثل ه������ذه التغييرات )التي متت بدع������م من بعض أعضاء 
مجل������س اللوز في كاليفورنيا حلس������اب الكالوريات لكل وجبة 
غذائية( تطلبت علماَء لدراس������ة كل غذاء بالطريقة نفسها التي 
قامت بها <نوفونتي> وزمالؤها بحس������اب الكالوريات املخزنة 
في حبات اللوز املس������تخرجة من كيس براز وقارورة بول. ولن 
تس������تطيع إدارة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) إلزام بائعي 
املواد الغذائية بتغيير امللصق������ات عليها واتباع طريقة جديدة 
حلساب الكالوريات. فالتحدي األكثر يتمثل بتعديل املسميات 
على أساس الطريقة التي حتضر بها املواد، وال يبدو أن أحدا 

قد أطلق أي جهد للبدء بهذا التغيير.
حتى عند حتس������ني طريقة حس������اب الكالوريات، فلن تكون 
هذه الطريقة ش������ديدة الدقة ألن كمية الكالوريات التي نحصل 
عليها من الغذاء تعتمد على نتاج العالقة بني الغذاء واجلس������م 
البش������ري وامليكروبات املوجودة فيه. وفي نهاية املطاف، فإننا 
نري������د معرفة كيفية اختيار غذائنا من الس������وق املركزي. وهل 
يكون ع������ّد الكالوري������ات املذكورة على امللص������ق الغذائي داال 
على نهج مفرط في التبس������يط لتناول غذاء صحي - والذي ال 
ُيحّس������ن بالضرورة من صحتنا، حتى ولو ساعد على إنقاص 
أوزانن������ا. لقد حان الوقت الذي يج������ب فيه أن نفكر في الطاقة 
الت������ي نحصل عليها من الغذاء، ولكن من الناحية البيولوجية. 
فاألغذي������ة املصنعة يتم هضمها بس������هولة في املعدة واألمعاء، 
وهي تعطينا الكثي������ر من الطاقة لعمل قليل جدا. وفي املقابل، 
فإن احلص������ول عل������ى الكالوريات من اخلضار واملكس������رات 
صعب ألنه يحتاج إلى وقت وجهد لهضمه، وهي متدنا عموما 
بالكثير من الفيتامينات واملغذيات بشكل أكثر من األغذية غير 
املصنعة، كما أنها حتافظ عل������ى وجود البكتيريا في األمعاء. 
ومنطقيا، يفضل الناس العاديون احلصول على غذاء صحي 
وكالوريات قليلة من األغذية الكاملة والنيئة أكثر من احلصول 
عل������ى كالوريات عالية من األغذية املصنعة، وهذه هي الطريقة 

املتبعة لدى طائر اإلميو.                                       <

Scientific American, September 2013
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ما هو سبب البدانة - هل هو الكالوريات املفرطة أو الكربوهيدرات غير املناسبة؟
>G. توبس>

ملاذا يس������من العدي������د منا إلى درجة كبي������رة؟ تبدو اإلجابة 
عن هذا الس������ؤال واضح������ة. فمنظمة الصح������ة العاملية تقول: 
»إن الس������بب األساس������ي للبدانـــة obesity وزي������ادة الوزن هو 
 calories اخت������الل التوازن في الطاق������ة بني كمية الكالوريـــات
الت������ي يســـتهلكها consume اإلنس������ان وتلك الت������ي يصرفها 
expend. وبعبارة بس������يطة، إما أننا ن������أكل أكثر من الالزم أو 

أننا قعوديون sedentary أكثر مما ينبغي. ووفقا لهذا املنطق، 
إن أي زي������ادة في الكالوريات س������واء كان مصدرها البروتني 
أو الكربوهيدرات أو الدهون )وهي املكونات الرئيسية الثالثة 

للطعام وتدعى املغذيات الضخمة macronutrients( س������تؤدي 
ال محال������ة إلى تكدس باونـــدات pounds من الدهون. ويتضح 
من ذلك أن حّل املش������كلة يكمن ف������ي اإلقالل من تناول الطعام 

وزيادة احلركة اجلسمانية.
والس������بب الذي دعا إلى التشكك في هذه النظرة التقليدية 
إلى املوضوع واضح أيضا. فالنظام الذي يستند إلى اإلقالل 
م������ن الطعام وزيادة احلركة والذي انتش������ر تطبيقه على نطاق 
واسع خالل السنوات األربعني املاضية ترافق مع ذلك بزيادة 

 WHICH ONE WILL MAKE  YOU FAT? )٭(

املجلد 29 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2013

ما الذي سيجعلك بدينا؟)�(

قضية الغذاء
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باختصار
الختبارات علمية دقيقة.

س������يقوم الباحثون املمولون من قبل املبادرة NuSI مبعاجلة هذه 
املش������كلة من خالل مراقبة صارمة لألغذي������ة التي يتناولها متطوعون 
يعيش������ون في أماكن خاصة بهذه الدراسة، ومن معايرة الطاقة التي 

يصرفونها، وكيف تتبدل هذه القياسات باختالف تركيب احلمية.

ِلـــَم الكثيرون منا يصي������رون بدناء إلى هذا احلد: هل هو اإلفراط 
في تناول الطعام أو تناول أصناف غير مناسبة من األغذية وال سيما 

الكربوهيدرات السهلة الهضم؟
وعل������ى الرغم من أن الباحثني في مجال التغذيـــة يعتقدون أنهم 
يعرف������ون ذلك الس������بب، إال أن هذا املوضوع ل������م يخضع حتى اآلن 

انتشار البدانة، أي تكدس كميات غير صحية من الدهون في 
اجلس������م، وبلغ مستويات غير مسبوقة. وإن أكثر من ثلث عدد 
األمريكيني اليوم ُيعتبرون بدناء  - وهذا ما يزيد على ضعفي 
نس������بتهم قبل أربعني عاما. كما يزيد ع������دد البدناء في العالم 

اليوم على خمسمئة مليون نسمة.
وإضافة إلى زيادة أوزاننا فإننا نتعرض ملزيد من االضطرابات 
االستقالبية، كالنمط 2 من الداء السكري الذي ُيعرض املصاب 
به لشذوذات هرمونية في معاجلة املغذيات وتخزينها، وهو أكثر 

شيوعا لدى البدناء مما هو لدى النحيلني.
إن الالانسجام)dissonance )2 بني مشكلة تزداد سوءا على 
الرغ������م من توفر حل مقبول لها، يوحي باحتمالني. أولهما، هو 
أن معرفتنا باألس������باب التي تدعو إلى زيادة الوزن صحيحة، 
إال أن هؤالء البدناء - ألس������باب جينية أو بيئية أو س������لوكية - 
غير قادري������ن أو غير راغبني في التخلص من هذه املش������كلة. 
واالحتمال الثاني، هو أن معرفتنا بأس������باب املش������كلة خاطئة، 

ومن ثم فإن النصائح التي ُتطرح حللها هي خاطئة أيضا.
وإذا كان االحتم������ال الثان������ي صحيحا فذل������ك ُيعني أن 
س������بب البدانة ليس هو اخت������الل توازن الطاق������ة، ولكنه قد 
يك������ون ذا صلة بعيب)defect )3 هرموني، وقد تبنى الباحثون 
األوروبيون هذه الفكرة قبل احلرب العاملية الثانية. وإذا صّح 
ذلك، فإن أول املشتبه بهم، أو الباعث البيئي لذلك اخللل، قد 
يكون كمية الكربوهي������درات التي نتناولها أو نوعيتها. ووفق 
هذا الس������يناريو، فإن اخلطأ الرئيس������ي الذي وقعنا فيه هو 
االعتق������اد أن محتوى الطعام من الطاق������ة مهما كان نوعه - 

س������واء كان أفوكادو، ش������ريحة حلم، خبزًا أو صودا - هو 
نة، وال سيما الكربوهيدرات،  الذي يجعل هذه األطعمة ُمسمِّ
وليس تأثيرات هذه األطعمة في الهرمونات التي تنظم عملية 

تراكم الدهون. 
فإذا علمنا أن الباحثني كثيرا ما يشيرون إلى البدانة على 
أنها اختالل في توازن الطاقة في اجلسم، فقد يتبادر إلى الذهن 
أن هذا املفهوم قد اختبر بدقة بالغة في العقود السابقة. إال أن 
البحث َب������نيَّ أن التدقيق في هذا األمر لم يحصل قّط من قبل. 
فاختبار هذا املفهوم بشكل مضبوط أمر بالغ الصعوبة إن لم 
يكن بالغ التكاليف. وقد اعتقد الباحثون أن اإلجابة عنه كانت 
واضحة، أي أننا نأكل أكثر من الالزم؛ لذلك فإن االختبارات 
ال تس������تحق اجلهد املبذول. ونتيجة لذل������ك بقي التأييد العلمي 
ألكثر املشكالت الصحية خطورة في عصرنا - وهي االرتفاع 
السريع في معدالت البدانة والداء السكري ومضاعفاتهما - 

أمرا مفتوحا)4( إلى حد كبير.
وبعد عقد من دراس������ة العلم وتاريخ������ه، اقتنعُت بأن تقدما 
جديا في مكافحة البدانة سيتحقق إذا أعدنا النظر في أسبابها 
واختبرنا ذلك بدقة. ففي عام 2012، أنش������أُت مع <بيتر عطية> 
]اجلراح الس������ابق والباحث في موضوع الس������رطان[ منظمة 
غير ربحية وهي مبادرة علـــم التغذية (NuSI))5( ملواجهة هذا 
النقص في البّينات احلاس������مة في هذا العلم. ومبس������اعدة من 
مؤسس������ة <لورا وجون آرنولد> في هيوسنت بتكساس، جمعنا 
علماء مس������تقلني من أجل وضع مخطط إلجراء جتارب تهدف 
إلى اختبار الفرضيات التي تتنافس في تفس������ير سبب البدانة 
)إضافة إلى زي������ادة الوزن(. وقد تعهدت مؤسس������ة <آرنولد> 
بتغطية س������تني في املئة من ميزانية البح������ث العلمي للمبادرة 
NuSI والنفقات اجلارية ملدة ثالث سنوات مببلغ إجمالي قدره 

40 مليون دوالر. وس������يتتبع الباحثون البينات حيثما اجتهت. 

Why We Get Fat: And What to Do about It (Knopf, 2011) )1(
)2( أو: التنافر

)3( أو: عطل
)open question )4: مسألة فيها نظر

the Nutrition Science Initiative )5(

Gary Taubes

<توبس> أحد املش������اركني ف������ي املبادرة »NuSI« ومؤلف كت������اب »ملاذا ُنصاب 

بالبدانة: وما العمل لتجنب ذلك«)1(.

املؤلف
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وإذا سارت األمور حسب املخطط املوضوع لها، فقد نحصل 
ن������ات واضحة حول  خالل الس������نوات الس������ت القادمة على بيِّ

السبب البيولوجي للبدانة.

الفرضية الهرمونية)�(
إن الس������بب الذي يجعل الفرضية الهرموني������ة للبدانة مثيرة 
جدا لالهتمام هو أنها تس������اعد على إدراك نواقص فرضية 
توازن الطاق������ة. فالفرضية التي تقول إن س������بب البدانة هو 
أننا نس������تهلك كمية من الكالوريات تزي������د على الكمية التي 
نصرفها، تستند إلى القانون األول للديناميكا احلرارية)1( 
ال������ذي ينص على أن������ه ال ميكن تكوين الطاق������ة أو تدميرها. 
وتطبيق هذا القانون ف������ي مجال البيولوجيا يعني أن الطاقة 
التي يس������تهلكها املتعضي organism يج������ب إما أن تتحول 
إلى ش������كل مفيد، أي تس������تقلب أو تطرح أو تختزن. وهكذا، 
إذا اس������تهلكنا كمية من الكالوريات تزي������د على ما نصرفه 
منه������ا، فإن الزيادة يجب أن تختزن، مما يعني أننا نس������من 
ويزداد وزننا. وحتى هذه النقطة يبدو األمر واضحا، إال أن 
هذا القانون ال يقول شيئا عن السبب الذي يجعلنا نستهلك 
مزيدا م������ن الكالوريات عما نصرف، كما أنه ال يخبرنا ملاذا 
ُتختزن الكالوريات الزائدة على شكل دهون. وهذه التساؤالت 

حتتاج إلى أجوبة.
ملاذا تخت������ِزن اخلاليا الدهنية على وجه اخلصوص مزيدا 
من اجلزيئات الدهنية؟ إن هذه مسألة بيولوجية وليست مسألة 
فيزيائية. وملاذا ال ُتستقلب اجلزيئات الدهنية لتوليد الطاقة أو 
احلرارة؟ وملاذا تختزن اخلاليا الدهنية مزيدا من الدهون في 
بعض أنحاء اجلسم دون أخرى؟ والقول إنها تقوم بذلك ألننا 

نستهلك مزيدا من الكالوريات ليس جوابا مقنعا.
إن اإلجابة عن هذه األس������ئلة تقود إلى التفكير في الدور 
الذي تقوم به الهرمونات - والسيما اإلنسولني - في احلث 
على تراكم الدهون في مختلف اخلاليا. وُيفرز اإلنس������ولني 
اس������تجابة لنوع من الكربوهيدرات يدعى الگلوكوز. وعندما 
يرتفع مس������توى الگلوكوز في ال������دم - كما يحدث بعد تناول 
وجبة غني������ة بالكربوهيدرات - يف������رز البنكرياس )املعثكلة( 
مزيدا من اإلنس������ولني الذي مينع مستوى الگلوكوز في الدم 
من االرتف������اع إلى درج������ة عالية خطرة. فاإلنس������ولني يحث 
العض������الت واألعض������اء، وحتى اخلاليا الدهني������ة على أخذ 
الگلوكوز واس������تعماله كوقود. كما أنه يحث اخلاليا الدهنية 
عل������ى تخزين الده������ون - مبا فيه������ا الده������ون املوجودة في 
الوجبات - الستعمالها في وقت الحق. وطاملا بقي مستوى 

اإلنس������ولني عاليا ف������إن اخلاليا الدهنية تس������تمر باالحتفاظ 
بالدهون، بينما تس������تمر اخلاليا األخ������رى بحرق الگلوكوز 

)وليس الدهون( لتوليد الطاقة.
واملصادر الغذائية الرئيس������ية للگلوكوز هي النش������ويات 
والس������كاكر واحلبوب. ) في حالة ع������دم توفر الكربوهيدرات 
يق������وم الكبد بتكويـــن synthesis الگلوكوز م������ن البروتينات(. 
وكلم������ا كان������ت الكربوهيدرات س������هلة الهض������م كان ارتفاع 
الگلوكوز في الدم أسرع وأكثر شدة )تقلل األلياف والدهون 
 diet من س������رعة حدوث هذه العملية(. وهك������ذا، فإن احلمية
الغنية باحلبوب املنقاة والنش������ويات تسرع إفراز كمية أكبر 
من اإلنسولني مقارنة بالنظام اخلالي منها. والسكاكر - مثل 
ســـكر القصب)sucrose )2 وش������راب الذرة - ق������د تؤدي دورا 
رئيسيا ألنها حتوي كميات مهمة من الكربوهيدرات املسماة 
فركتوز fructose الذي ُيس������تقلب معظمه في اخلاليا الكبدية. 
وتوح������ي التحريات ب������أن الكميات العالية م������ن الفركتوز قد 
تكون سببا مهما »ملقاومة اإلنسولني«. فعندما تكون اخلاليا 
مقاومة لإلنس������ولني يتطلب األمر مزيدا منه للس������يطرة على 
مس������توى الگلوكوز في الدم. ونتيجة لذلك، حسب الفرضية 
الهرمونية، يبقى مس������توى اإلنس������ولني مرتفعا في الدم فترة 
أطول مما يؤدي إلى تراكم الدهون في اخلاليا الدهنية، بدال 
من اس������تخدامه في تزويد اجلس������م بالطاقة. وتخزين 20-10 
كالوريا يوميا على ش������كل دهون، ميك������ن أن يؤدي بعد عدة 

عقود إلى حدوث بدانة.
وتقت������رح الفرضية الهرمونية أن الطريقة الوحيدة ملنع هذا 
االنحدار احللزوني الش������كل من احلدوث، وعكس������ه في حالة 
حدوث������ه، هي في جتنب الس������كاكر والكربوهيدرات التي تعمل 
على رفع مس������توى اإلنس������ولني. وحينئذ يعمل اجلسم بشكل 
طبيع������ي على حرق مخزونه من الدهون للحصول على الوقود. 
والتحول من حرق الكربوهيدرات إلى حرق الدهون قد يحدث 
حت������ى ولو لم تتغي������ر كمي������ة الكربوهيدرات املس������تهلكة. ففي 
احلقيقة، حترق اخلاليا الده������ون ألن الهرمونات تتطّلب منها 
فعل ذلك، مما يؤدي إلى زيادة صرف الطاقة. وبحس������ب هذه 
الفرضية، لكي يفقد اجلسم الدهون الزائدة، يجب اإلقالل من 
تناول الكربوهيدرات واالستعاضة عنها بالدهون التي ال حتث 

على إفراز اإلنسولني.
وهذه الفرضية البديلة في مش������كلة البدانة )التي تنجم إلى 
حد كبير عن مقاومة اإلنسولني( تعني ضمنيا أن وباءي البدانة 

 THE HORMONE HYPOTHESIS )٭(
thermodynamics )1(

)1( أو: سكروز
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والنمط 2 من الداء الس������كري اللذين يتطوران باس������تمرار في 
جميع أنحاء العالم إمنا ينطلقان إلى حد بعيد من اس������تهالك 
احلبوب والسكاكر في حمياتنا. كما تعني تلك املشكلة أيضا 
أن اخلط������وة األول������ى حلل هذه األزمات هي جتنب الس������كاكر 
واحلد من اس������تهالك اخلضار النشوية، وعدم االهتمام بكمية 

الطعام الذي نأكله والتمارين الرياضية التي جنريها.

التاريخ املنسي)��( 

ال ُترجح املعارف التقليدية دوما فرضية اختالل توازن الطاقة 
التي تعم اآلن. وحتى احلرب العاملية الثانية اس������تنتج اخلبراء 
الرئيس������يون في مج������ال البدانة )ومعظم ف������روع الطب( الذين 
كانوا يعملون ف������ي أوروبا أن البدانة، كغيرها من اضطرابات 
النمو، تنتج من عيب ف������ي الهرمونات وتنظيمها، واعتقدوا أن 

هن������اك أخطاء في اإلنزميات والهرمونات التي تؤثر في تخزين 
الدهون في اخلاليا الدهنية. 

وقب��ل أكث��ر م��ن مئ��ة ع��ام وض��ع الطبي��ب الب��اطني األمل�اني 
<V .G. برگم������ان> الفرضية اجلدي������دة )واليوم، إن أعلى جائزة 

ش������رف متنحه������ا جمعية الط������ب الباطني األملاني������ة في الوقت 
احلاض������ر هي ميدالي������ة <برگمان>(. فقد ابتك������ر هذا الطبيب 
املصطل������ح ألفـــة الشـــحم lipophilia ليصف ميل األنس������جة 
املختلفة في اجلس������م إلى تكديس الده������ون. وكما هي احلال 
في الشعر الذي ينبت في بعض نواحي اجلسم دون األخرى، 
كذل������ك احلال في الدهون الت������ي ُتختزن في بعض األماكن من 
اجلس������م دون غيرها. وافترض أن ألفة الشحم يجب أن تنظم 

تغير منوذج

 Calories vs. Carbohydrates )٭(
FORGOTTEN HISTORY )٭٭(

كالوريات مقابل كربوهيدرات)�(
يخطط الباحثون املمولون من قبل املبادرة NuSI للقيام خالل الســـنتني القادمتني باختبار فرضيتني متنافســـتني لتحديد أســـباب البدانة، 

وسيجرى االختبار في شروط قاسية صممت للحصول على نتيجة واضحة تؤيد إحدى هاتني الفرضيتني.

اختالل توازن الطاقة في اجلسم
يركز التفسير التقليدي على كيفية 

تنظيم اجلسم الستهالك الطاقة 
وصرفها )الذي يقاس بالكالوريات(. 

إن استهالك كمية مفرطة من 
أي غذاء - سواء كان دهونا أو 

كربوهيدرات أو بروتينات - يزيد 
كمية الدهون في اجلسم . والطريقة 

الوحيدة إلنقاص الوزن هي تقليل 
كمية الكالوريات التي يتناولها 

الشخص أو زيادة صرفها )حرقها(.

اختالل التوازن الهرموني
تركز الفرضية البديلة على التنظيم 

الفسيولوجي املعقد للخاليا الدهنية. 
إذ يرفع استهالك الكربوهيدرات 

مستوى السكر )الگلوكوز( في الدم 
الذي ينشط activate بدوره إطالق 

release اإلنسولني. وتستجيب 
اخلاليا الدهنية لإلنسولني باالحتفاظ 
مبخزونها من الدهون وحتى زيادته. 

ويزداد الوزن عندما يبقى مستوى 
اإلنسولني - الذي يطلقه تناول 

الكربوهيدرات - مرتفعا ملدة طويلة.

طاقة داخلة

طاقة داخلة

بروتينات

كربوهيدرات
طاقة مصروفة

الفائض من 
الطاقة يتحول 

إلى دهون تختزن

يحث اإلنسولني 
اخلاليا الدهنية 

على تكديس الدهون

دهون

خلية دهنية

إنسولني

گلوكوز

كربوهيدرات

يفرز البنكرياس )املعثكلة( 
اإلنسولني خلفض مستوى الگلوكوز

يرتفع مستوى 
الگلوكوز في الدم
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بواسطة بعض العوامل الفيزيولوجية.
وق������د اختفى مصطلح ألفة الش������حم 
بعد احلرب العاملية الثانية مع اس������تبدال 
اللغة اإلنكليزية باللغة األملانية كلغة علم 
مشـــتركة lingua franca. وف������ي الوق������ت 
نفسه تأخر اكتش������اف التقانات الالزمة 
لفهم تكدس الدهون في اخلاليا الدهنية، 
وبالتالي فهم أسس البدانة، حتى أواخر 
خمس������ينات الق������رن املاضي وال س������يما 
التقني������ات الت������ي تقيس بدقة مس������توى 
األحماض الدهنية والهرمونات في الدم.
وفي أواسط ستينات القرن املاضي، 
اتض������ح أن اإلنس������ولني ه������و الهرم������ون 
الرئيس������ي الذي ينظم تك������دس الدهون، 
ف������ي الوقت الذي كانت في������ه البدانة تعد 
اضطراب������ا غذائيا جت������ب معاجلته بحثِّ 
البدن������اء أو إرغامهم على  األش������خاص 
تقليل ع������دد الكالوريات التي يتناولونها. 
وم������ا أن ربطت الدراس������ات ب������ني مقدار 
الكولس������تيرول في الدم وخطر اإلصابة 
باآلفات القلبي������ة حتى وّجه اختصاصيو 
التغذية اهتمامهم إلى الدهون املش������بعة 
التي اعتبرت الشّر الرئيسي في احلمية، 
وبدأ اخلبراء بوصف حمية قليلة الدهون 
غنية بالكربوهيدرات. أما الفكرة القائلة 

إن الكربوهيدرات قد تسبب البدانة )أو الداء السكري أو آفات 
القلب( فقد استبعدت متاما.

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من األطباء املمارس������ني الذين 
يؤمنون بفرضية الكربوهيدرات/إنس������ولني، وقد ألفوا كتبا حول 
النظم الغذائية َتّدعي أن األش������خاص البدن������اء بإمكانهم إنقاص 
أوزانهم إن تناولوا الكمية التي يريدونها من الطعام طاملا جتنبوا 
تناول الكربوهيدرات. وملا كان معظم اخلبراء ذوي النفوذ يعتقدون 
أن األش������خاص يسمنون ألنهم يأكلون الكمية التي يرغبونها من 
الطع������ام فإن الكتب املذك������ورة اعُتِبرت نوعا م������ن االحتيال. ولم 
يساعد أكثر هؤالء املؤلفني ش������هرة، ويدعى <C .R. أتكينز>، على 
قبول هذا الرأي عندما أكّد أن باإلمكان تناول الدهون املش������بعة 
بكل سرور - كالس������رطان البحري وشرائح اللحم مع اجلنب - 
طامل������ا جتنب املرء أكل الكربوهي������درات، إاّل أن الكثيرين اعتبروا 

هذا االقتراح شكال من أشكال سوء املمارسة الطبية.

جتارب قاسية)��(
وخالل السنوات العشرين املاضية جتمعت كثير من البّينات 
املهمة التي توحي أن النظام الغذائي الذي تبناه هؤالء األطباء 
قد يكون صحيحا، وأن الفرضية الهرمونية تفس������ر س������بب 
البدان������ة التي يعانيها البعض، وأن مقاومة اإلنس������ولني التي 
رمبا حتثُّ عليها الس������كاكر املوج������ودة في احلمية هي عيب 
أساس������ي ال يوجد في النمط 2 من الداء السكري فقط وإمنا 
في أمراض القلب أيضا وفي السرطان. لذلك أصبح إجراء 
اختبارات صارمة حول دور الكربوهيدرات واإلنسولني أمرا 
بال������غ األهمية. وملا كان اله������دف النهائي هو حتديد العوامل 
البيئي������ة املثيرة للبدانة، فإن التجارب يجب أن توجه بش������كل 
خاص إلى إيضاح العمليات التي تقود إلى تراكم املزيد من 

 LAND OF THE SUPERSIZED )٭(
 RIGOROUS EXPERIMENTS )٭٭(

مناطق مفرطي احلجم)�(

أكثر من

72 مليونا
من البالغني 

األمريكيني ُيعّدون 
بدناء

وسطيا، تزيد النفقة 
الطبية السنوية 

عند البدناء مبقدار 

1.429 دوالر 
على ما هي

عند غير البدناء

تضم والية كولورادو 
أقل نسبة من 

البالغني البدناء في 
الواليات املتحدة 

%20.7

في والية 
مسيسيبي توجد 
أعلى نسبة من 

البدناء

%34.9
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الده������ون. إال أن البدانة حتتاج إلى عدة عقود كي تتش������كل، 
لذلك فإن تراكم الدهون ش������هرا بعد شهر، قد يكون ضئيال 
ويصعب اكتشافه. وهكذا، فإن اخلطوة األولى التي سيقوم 
بها الباحثون في املش������روع املمول من املب������ادرة NuSI هي 
اختبار الفرضيات املتنافسة حول إنقاص الوزن الذي ميكن 
أن يحدث بس������رعة نسبيا. والنتائج األولية لهذه االختبارات 
ستس������اعد على حتديد االختبارات املستقبلية، التي نحتاج 
إليه������ا إليضاح اآلليات الفاعلة ومعرف������ة أي من الفرضيات 

هي الصحيحة.
وس������يجرى تنفيذ االختبار الرئيسي األول من قبل باحثني 
من جامعة كولومبيا ومعاهد الصحة العامة ومعهد مستشفى 
فلوريدا لألبحاث في أورالندو ومركز األبحاث البيولوجية في 
باتون روج. وس������تضم هذه الدراس������ة األولية 16 شخصا من 
البدناء أو زائدي الوزن الذي سيقيمون طيلة مدة الدراسة في 
أماكن البحث لضم������ان احلصول على تقديرات مضبوطة عن 
الكالوريات املستهلكة والطاقة املصروفة. وسُيعطى املشاركون 
في الدراس������ة حمية مماثلة ملا يتناوله األمريكي العادي - أي 
مؤلف������ة من 50% م������ن الكربوهي������درات )15% منها س������كاكر( 
و35% من الدهون و15% من البروتني -، وس������يعدل الباحثون 
الكالوريات املستهلكة بدقة إلى أن يتضح أن املشاركني توقفوا 
عن تكديس الدهون أو فقدها، أي أن الكالوريات التي يأخذونها 
تساوي تلك التي يصرفونها، ويتم قياس ذلك بواسطة جهيزة 
device تدعى الغرفة االســـتقالبية metabolic chamber. وفي 

املرحلة الثانية، سيعطى املشاركون حمية يبلغ عدد كالورياتها 
العدد الس������ابق نفس������ه موزعة على العدد نفسه من الوجبات 
والوجبات اخلفيفة snacks، إال أن مكونات احلمية س������تكون 

مختلفة متاما.
ومحتوى احلمية اجلديدة من الكربوهيدرات سيكون منخفضا 
إلى حد كبير - أي بح������دود 5%، ويتضمن فقط الكربوهيدرات 
املوجودة بشكل طبيعي في اللحوم واألسماك والطيور والبيض 
واألجب������ان والده������ون احليوانية والزيوت النباتي������ة، إضافة إلى 
اخلض������ار الورقية. أما محتوى هذه احلمية من البروتني فيعادل 
ما تناوله املش������اركون في احلمية الس������ابقة أي 50% من مجمل 
الكالوريات، أما الباقي - أي 80% من الكالوريات - فيتألف من 

الدهون املوجودة في املواد الغذائية املذكورة.
ُتهيىء االختبارات العلمية املهمة في احلاالت النموذجية 
وضع������ا تقدم في������ه الفرضيات املتنافس������ة تنب������ؤات مختلفة 
حول ما س������يحدث. وفي هذه احلالة الت������ي نحن بصددها، 
إذا كان تراك������م الدهون ناجما - ف������ي الدرجة األولى - عن 

اختالل توازن الطاقة في اجلس������م وج������ب أن يحافظ هؤالء 
األش������خاص على أوزانهم م������ن دون زيادة أو نقصان، ألنهم 
يتناولون كميات من الكالوري������ات تعادل ما يصرفونه منها. 
إن مثل هذه النتيجة س������تدعم الفرضية التقليدية - وهي أن 
الكالوري الواحد هو نفسه سواء كان مصدره كربوهيدرات 
أو دهونا أو بروتينات. وفي املقابل، إذا كان تركيب املغذيات 
الضخمة يؤثر ف������ي تراكم الدهون، فإن هؤالء األش������خاص 
يجب أن يفق������دوا ال������وزن والدهون عندما يتبع������ون رجيما 
regime فقي������را بالكربوهيدرات، كم������ا يجب أن تزداد الطاقة 

الت������ي يصرفونها، مما يدعم الفكرة القائل������ة إن الكالوريات 
الصادرة عن الكربوهيدرات هي أكثر قدرة على زيادة الوزن 
من الكالوريات الصادرة عن البروتني أو الدهون، ويرجح أن 

يكون ذلك بسبب تأثيرها في اإلنسولني.
وأح������د العوائق التي تعترض هذه املقاربة العلمية الرصينة 
هو أنه ال ميكن اإلس������راع في إجرائه������ا من دون إجراء بعض 
احللول الوس������ط غير املقبول������ة. فحتى هذه الدراس������ة الرائدة 
ستستغرق ما يقرب من عام كامل. أما اختبارات املتابعة األكثر 
طموحا، فإنها ستستغرق ثالث سنوات أخرى. وإذا استطعنا 
احلص������ول على متويل إضافي، فإنن������ا نأمل بإجراء اختبارات 
أخرى؛ مبا في ذل������ك إلقاء نظرة أكثر دقة وتتناول تأثير بعض 
الس������كاكر واملغذيات الضخمة في االضطرابات األخرى، مثل 
الداء السكري والسرطان واألمراض العصبية. ولكن، لن يكون 

أي من هذه االختبارات سهال إال أنها قابلة للتطبيق.
وأحد هذه األهداف النهائية هو أن نثبت للجمهور العام أن 
النصائ������ح التغذوية التي يتلقونها - فيما يخص إنقاص الوزن 
والصحة العامة والوقاية من البدانة - تعتمد على أسس علمية 
صارمة وليست تصورات مسبقة أو اتفاقات في الرأي جماعية 
عمياء. هذا وليس������ت البدانة والنمط 2 من الداء السكري عبئا 
خطيرا على املصابني بها فقط وإمنا هي أيضا في الوقت نفسه، 
ترب������ك نظام الرعاية الصحية ف������ي بلدنا ورمبا تربك اقتصادنا 
كذلك. وإنن������ا في أمّس احلاجة إلى بّينات غير ملتبس������ة كتلك 
التي تسعى جتارب املبادرة NuSI إلى احلصول عليها، إذا كنا 

عازمني على مكافحة هذه االضطرابات والوقاية منها.      <

Scientific American, September 2013
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بداية الطهي)�( 
قبل نحو مليوني سنة، بدأ أسالفنا بشواء اللحم ويناقش <R. رانگهام>
أن هذه الوجبات الساخنة هي التي أوصلتنا إلى اإلنسان احلالي. 

مقابلة أجرتها <K. وانگ>

مبا منتل������ك من أدمغة بالغة احلجم، وأس������نان وأحش������اء 
متقلصة، نعدُّ نحن بني البش������ر رئيســـيات primates غريبة. 
ه������ذا ما يناقش������ه منذ م������دة طويلة  <R.رانگه������ام> ]من جامعة 
هارڤارد[ عن الس������مات الغريبة لنوعنا البشري، التي تكونت 
مع توجه اإلنس������ان إلى طهي غذائه لتحس������ني نوعيته وجعله 
أس������هل هضما، مما ُيهيُئه ألن يكون مص������درا أغنى بالطاقة. 
فالبش������ر، خالفا ألي حيوان آخر، ال يستطيعون العيش على 
األغذية اخلام املوجودة في الطبيعة. ويضيف: »فنحن نحتاج 

إلى أن يكون غذاؤنا مطهيا.«
واس������تنادا إلى التركي������ب البنيوي ألحافير أس������الفنا من 
 Homo erectus البشر، يعتقد <رانگهام> أن اإلنسان املنتصب
ق������د أتقن طهي غذائ������ه بالنار قبل نحو 1.8 مليون س������نة. وقد 
عارضت انتقادات فكرة أن الطهي يعزز املقدرة على الهضم، 
وت������رى أن أقدم آثار معروفة للنار ليس������ت بقدم م������ا تتنبأ به 
فرضية <رانگهام>. ويقول <رانگهام> إن االكتشافات اجلديدة 

تقدم دعما ألفكاره في هذا الصدد. 

ساينتفيك أمريكان )SA(: كيف توصلت إلى فرضية الطهي؟
>رانگهـــام>: لقد فك������رت في محوري������ن، األول حاولت فيه 

معرفة ما هو املس������ؤول عن تطور ش������كل اإلنس������ان، وكنت 
متحمس������ا إلى حقيقة أن اإلنس������ان أينما كان قد اس������تعمل 
الن������ار. فبدأت بالتفكير في املدة الت������ي يجب أن أرجع فيها 
إلى الوراء قبل أن يس������تعمل اإلنس������اُن الناَر. وهذا ما رّشح 
فرضية أن اإلنس������ان قد استعمل النار بصفة دائمة، ألنه ال 
ميكنه البقاء والنجاة بنفس������ه من دونها. ويستسلم اإلنسان 
كجنس بش������ري إل������ى النوم عل������ى األرض، فأنا ال أرغب في 
الن������وم عل������ى األرض في إفريقيا من دون ن������ار حتميني مما 

يحيط بي من حيوانات برية.
واحملور الثاني هو أنني درس������ت لعدة س������نوات سلوك 

الشمبانزي أثناء تناوله الطعام. فقد أكلُت كل شيء احتجزته 
من أغذية الشمبانزي، مدركا متاما طبيعة هذه األغذية بأنها 
غير مرضية ألن معظمها ليفي متاما وجاف نس������بيا وفيها 
القلي������ل من الس������كر، ويغلب عليها الطع������م الكريه. وبعبارة 
أخ������رى: إنها أغذي������ة بغيضة. وهكذا نصل إل������ى أن هناك 
نوعني )اإلنس������ان والش������مبانزي( قريبني جدا من بعضهما 
إال أن لهما عادات غذائية مختلفة متاما. وقد كانت فرضية 
واضحة أن الطبخ ُيحدث ش������يئا خاصا في األغذية املتوفرة 
في الطبيعة. وكم كنت مندهش������ا الكتشافي عدم وجود دليل 
منهجي يوضح أن الطهي يس������هم في كس������ب طعامنا طاقة 

صافية إضافية.
وقد ركزُت خ������الل ال�14 عاما املاضية على الس������ؤال 
الس������ابق، ألنني أرغب في االدعاء راضيا بأن اإلنس������ان 
تأقل������م مع الطعام املطب������وخ، وكان علين������ا إعطاء براهني 
حقيقي�����ة ح��ول ما يقدم الطه������ي لألغذي��ة. ول��ذلك ق��امت 
<N .R. كارمودي> ]من جامعة هارڤارد[ بتجارب س������ابقة، 

وأعطتن������ا اآلن برهان������ا على أنه إذا طبخن������ا الغذاء فإننا 
نحصل على طاقة أكثر.

)SA(: يعتقد باحثون آخرون أن زيادة حرية الوصول 
إلى اللحم سمحت بتقليص حجم األسنان واألمعاء. 

فلماذا نفكر في أن الطبخ يفسر هذه التغيرات؟
>رانگهـــام>: م������ن الواض������ح أن البش������ر بدؤوا ب������أكل حلوم 

احليوانات الكبيرة قبل 2.5 مليون عام، وقد تركوا سجال ثابتا 
كعالمات قاطعة لهذه املمارس������ة عل������ى العظام في ذلك الزمن. 
هذا وإن فرضي������ة الطهي ال تنفي أهمية تن������اول اللحم. ولكن 
الصعوبة الرئيس������ية هي في إرجاع تغيرات تش������ريح اجلهاز 

الهضمي إلى هذه املمارسة.
عندما يكون الغذاء نادرا تنشأ ضغوط معينة على التركيب 
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البنيوي للجه������از الهضمي تؤدي إلى تغيرات قوية فيه، وفي 
مثل هذه الظروف توجد في احليوان دهون قليلة جدا. فلحمه 
قليل الدهون ويعد هذا غذاء فقيرا جدا. ووجبات اإلنس������ان 
إذا احتوت على أعلى من نحو 30 في املئة من البروتني فإنها 
تربك������ه وبخاصة عندما تخلصه من األمونيا بس������رعة كافية. 
وجند خالل فترات ندرة األغذية أن هناك دائما تناوال لكميات 
 .tubers معتب������رة من النباتات، وغالبا ما تك������ون من الدرنات
وألكل هذه النباتات يجب على املرء أن يكون جهازه الهضمي 
ذا أمع������اء كبيرة وأس������نان ضخمة ليكون ق������ادرا على تناول 

األغذية النباتية القاسية والليفية املنخفضة السكريات. 

)SA(: وهكذا نرى أن فكرتك بأن أسالفنا عندما قاموا 
بطهي األغذية النباتية استطاعوا أن يطوروا أمعاء 

وأسنانا أصغر وجتنبوا األكل املفرط جلسمهم الهزيل. 

ودعنا اآلن نعود إلى ما حدث عندما كانت األغذية 
متوفرة واحليوانات تأكل جيدا. فقد ذكرِت أن الطهي 

ساعد البشر األوائل على تناول حلم أكثر بإطالق أيديهم 
على الصيد. فما هو املنطق في كل ذلك؟ 

>رانگهام>: يتوقع حليوان من الرئيس������يات بحجم اإلنس������ان 

املبك������ر أن يقض������ي نص������ف يومه ميض������غ غذاءه كم������ا يفعل 
الش������مبانزي، في حني يقضي اإلنسان احلديث أقل من ساعة 
في اليوم، س������واء أكان أمريكيا أو يعيش في مجتمعات حول 
العالم أقل دخال. لذلك، فإن لديك أربع أو خمس س������اعات في 
اليوم لتناول غذاء طري نسبيا. وفي مجتمعات الصيد يقضي 

الرجال معظم وقتهم في الصيد. 
لقد دفعتني املالحظات الس������ابقة إلى التساؤل عن مقدار 
الصي������د املمكن إلى أن يتمكن أس������الفنا م������ن خفض الوقت 
ال������الزم للمضغ. فعندما يرغب الش������مبانزي في أكل اللحم، 

الغذاء املطبوخ يعطي طاقة أكبر ويحتاج إلى مضغ أقل 
من الغذاء اخلام. وفوائده رمبا تكون قد حفزت تطوير 

السمات الرئيسية في اإلنسان مثل كبر حجم الدماغ.
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فإن متوس������ط زمن الصيد 
عندئذ ه������و 20 دقيقة فقط، 
وبعده������ا يعود إل������ى تناول 
الفاكه������ة. فالصيد مغامرة 
إذا فش������لَْت فيه������ا، فإن������ك 
حتتاج عندئذ إلى أن تكون 
تن������اول طعامك  قادرا على 
املعت������اد. وإذا قضيت وقتا 
إضافي������ا ف������ي الصيد من 
دون جناح، فال يوجد لديك 
الوقت الكافي للقيام مبا هو 
مأل������وف، وبالتالي تنخفض 
جودة طعامك. ويبدو لي أن 
الطهي  بعد  األفراد متكنوا 
من اختص������ار وقت املضغ 
وهذا بدوره أدى إلى زيادة 
للنشاط،  املخصص  الزمن 

ولكنه نشاط مهما كانت احتماالت فوائده ال ينتج غذاء. 

)SA(: لقد اقترحت أن الطبخ يسمح بتوسيع حجم 
الدماغ، فكيف للطبخ أن يفعل ذلك؟

>رانگهام>: تدل األحافير التي ُدرس فيها الدماغ أن هناك زيادة 

ثابتة وواضحة في حجم اجلمجمة بدأت قبل مليوني سنة. ويوجد 
اآلن العديد م������ن األفكار حول ملاذا مت االصطفـــاء selection في 
اجتاه األدمغة الكبيرة، واألحجية فيها هو للسؤال: كيف استطاع 
أس������الفنا حتمل ذلك، كما أن املش������كلة أن هذه األدمغة تستعمل 

طاقة غير متناسبة وال ميكن أبدا إيقافها.
وقد قمُت بتوس������يع الفكرة التي طرحتها <C .L. أيلو> ]وهي 
تعمل اآلن في مدينة نيويورك لدى املؤسسة Gren[ و<P. ويالر> 
]من جامعة John Moores في ليڤربول بإنكلترا[، والفكرة هي 
أن الطعام بعد أن أصبح الطبخ إجباريا ازدادت جودته وساعد 
بذلك على خفض حجم األمعاء وتوفير الطاقة والس������ماح لها 

بالتحول إلى الدماغ. 
ف������ي عام 2012 أضاف������ت <K. فانس������يكا-أذڤيدو> ]من اجلامعة 
الفيدرالية في ريودي جاني������رو[ معلومات جديدة، فقد أظهرت 
حساباتهم أن عدد الكالوريات calories الالزمة لدعم الدماغ 
في حالة الوجبة اخلام يدفع اإلنسان إلى األكل كل يوم لساعات 
عديدة، وناقش الباحثون السابقون أن الطبخ قد سمح ألسالفنا 
بأخذ الطاقة الزائدة لدعم مزيد من النورونات )العصبونات( 

neurons مما يسمح بالتالي بزيادة حجم الدماغ. 

)SA(: إن الطهي ليس الطريق الوحيد جلعل الطعام 
أسهل هضما. فكيف نقارن الطهي بالطرق األخرى؟ 

>رانگهـــام>: ببساطة، إن تخفيض حجم دقائق الطعام وبنيته 

املتكاملة - وذلك عبر الدق، على س������بيل املثال - يجعله أسهل 
هضما. لقد أجنزت <كارمودي> دراس������ة أخذت فيها الدرنات 
واللح������م منوذجني ميثالن ما يأكل������ه الصيادون - اجلماعون، 
وتس������اءلت كيف يحس اجلرذ عند أكل هذه األغذية إذا كانت 
خاما، أو مطبوخة مسحوقة أو كاملة، وقامت وبحرص شديد 
بضب������ط كمية الطع������ام التي يتلقاها اجلرذ مع حس������اب كمية 
الطاقة املس������تهلكة في احلرك������ة وتقييم الطاقة املكتس������بة من 
خالل تغيرات كتلة اجلس������م. فوج������دت أن دق الغذاء له تأثير 
نسبي ضعيف، بينما أدى الطبخ إلى زيادة ذات شأن في وزن 

اجلسم سواء كان الطعام من الدرنات أو اللحم.
لقد طرحت النتائج الس������ابقة حقائق مدهش������ة ال تصدق، 
ألنها الدراسة األولى التي أجريت لتبني أن احليوانات حتصل 
عل������ى طاقة صافية أعلى إذا كان الغذاء مطبوخا بدال من كونه 
خاما. وثانيا، تبني النتائج السابقة أيضا أن دق الطعام حتى 
ول������و أعطى بعضا من التأثير وأدى إلى اكتس������اب الطاقة فإن 
للطبخ تأثيرا أعظم. )مالحظة احملرر: ش������ارك <رانگهام> في 

تأليف هذه الدراسة التي نشرت عام 2011(. 

)SA(: هل هناك من دليل جيني يدعم فرضية الطبخ؟
>رانگهـــام>: ال يوجد شيء جدي أساسي منشور حتى اآلن، 

لكننا واعون أن س������ؤاال ممتعا س������وف يطرح وهو: هل ميكن 
 genes الكش������ف في اجلينوم البشري عن دليل بوجود جينات
تتعلق باستعمال الطعام املطبوخ؟ وهذا السؤال يتعلق ويصل 
إلى االســـتقالب)metabolism )1، أو قد يتعلق بالنظام املناعي، 
كما قد يتعل������ق بطريقة ما برد الفعل جتاه مركبات ميالرد)2(، 
وهي مركبات خطرة نوعا ما وتنتج أثناء الطبخ. وفي املستقبل 

سوف يفتح هذا السؤال حقال شديد اإلثارة.

)SA(: هناك اعتراض أساسي على فرضية الطبخ يتمثل 
بعدم وجود دليل في اآلثار القدمية له من الِقدم ما لهذه 

الفرضية و يدل على ضبط النار؟ حاليا، تأتي أقدم اآلثار 
من رواسب عمرها مليون عام في كهف وندرويرك)3( بجنوب 

إفريقيا. وقد مّيز اآلن خط مستقل من الدالئل على أن 
اإلنسان قد رّوض النار قبل الزمن الذي تقترحه سجالت 

اآلثار. فكيف ميكن لهذا أن يدعم تفكيرك؟
)1( أو: األيض

Maillard compounds )2(
Wonderwerk )3(

من هو
>R. رانگهام> 

املهنة
باحث في علم اإلنسان 

 anthropologist

مكان العمل
جامعة هارڤارد

مجال البحث
سلوك الشمبانزي وبيئته 

وفيزيولوجيته التي ُتسهم 
في فهم تطور اإلنسان

اإلطار
الطهي أوصلنا إلى 

اإلنسان احلالي

باختصار
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>رانگهام>: يحب الش������مبانزي العسَل، ولكنه يأكل القليل 

من������ه ملط������اردة النحل ل������ه. وعل������ى العكس من ذل������ك، يأكل 
الصي������ادون - اجلّماعون من العس������ل ما ب������ني 1000-100 
ضعف مما يأكل الش������مبانزي ألنهم استعملوا النار، حيث 
يتدخل الدخان في اجلملة الشمية olfactory system للنحل 
ويعطبها، وفي هذه الظروف ال يقوم بالهجوم. والسؤال: هو 
منذ متى اس������تعمل اإلنسان الدخان للحصول على العسل؟ 
وأين يقع دور دليل العسل honeyguide )الطيور(؟ إن أكبر 
دليل يوجه إلى وجود العسل هو أنواع من الطيور اإلفريقية 
اعتادت أن ترشد اإلنسان إلى العسل، فالطيور تنجذب إلى 

نش������اط اإلنس������ان مثل صوت التحطيب والصفير والصياح 
والض������رب، بدال من أصوات محركات الس������يارات. وعندما 
تعثر الطيور على اإلنس������ان تبدأ بالرق������ص فرحا أمامه ثم 
تقوده مبخاطبة خاصة ملس������افة كيلومتر وأكثر حتى تصل 
إلى الش������جرة التي يوجد فيها العس������ل، وعندها يستعمل 
اإلنس������ان الدخان لتجريد النحل من س������الحه، ويفتح طرد 
العسل بالفأس الس������تخالص العسل منه، وحتصل الطيور 

على شمع الطرد لتأكله.
لقد اعتدنا على التفكير في أن هذا الس������لوك اإلرش������ادي 
للطيور )وهو فطري، غير مكتس������ب( ينشأ نتيجة الشراكة مع 
اإلنس������ان )طالب العسل(، وقد حترك اإلنسان مؤخرا مع هذه 
الترتيبات. ولكن في الثالثني س������نة األخيرة بدا واضحا متاما 
أن طالبي العس������ل نادرا ما يقادون إلى العسل من قبل »أدالء 
إلى العس������ل«.  فهل توجد أنواع حية غير اإلنس������ان لها هذه 
العالقات التعايش������ية مع الطيور؟ وفي حال عدم وجود أنواع 
حية غير اإلنس������ان لها هذه العالقات التعايش������ية مع الطيور، 
فهل توجد أنواع منقرضة كمرش������حة أفضل لتكون أدالء إلى 
العس������ل؟ حس������نا، من الواضح أن املرشحني األكثر قبوال هم 
أسالفنا املنقرضون من البشر. وهذه املناقشة تشير بشدة إلى 
أن أسالفنا استعملوا النار ملدة كافية حتى متكنوا من تطوير 

.natural selection هذه العالقة بفضل االنتقاء الطبيعي
لقد اكتش������فت <C. سپوتيسوود> ]من جامعة كامبردج[ أن 
هناك نوعني من إناث أدالء العسل الضخمة، أولهما تلك التي 
تضع بيضها في أعش������اش عل������ى األرض وثانيتهما تلك التي 
تضع بيضها في أعش������اش في األش������جار. ومن ثم وجَدْت أن 
 DNA نوعي الس������لوك هذا يتوافقان مع ذريتني مختلفتني لدنا
امليتوكوندريـــا mitochondrial، )أي الدن������ا املوجود في أحد 
مكون������ات اخللية املنتجة للطاقة وينتق������ل من األم إلى املولود(. 
واعتم������ادا عل������ى تقييم حذر إلى حد ما ملع������دل الطفرة، أمكن 
لِ�<سپوتيسوود> وزمالئها حتديد أن الذريتني قد انفصلتا منذ 
نحو ثالثة ماليني عام )مما يوفر تخمينا ألقل عمر ألنواع أدالء 
العسل الضخمة(. لكن ذلك ال يعني بالضرورة أن عادة الداللة 
التي تعتمد على استعمال البشر للنار، هي بذاك القدم - فقد 
تك������ون أحدث - وعلى األق������ل تخبرنا بأن عمر أنواع من أدالء 

العسل قدمي مبا يكفي حلدوث تغيرات كثيرة في التطور.

)SA(: إذا كان الطبخ هو القوة احملركة لتطور اإلنسان، 
فهل هذا االستنتاج له تأثير في الكيفية التي يجب على 

الناس وفقها تناول طعامهم؟ 
>رانگهـــام>: إذا تذكرنا أن مقترح أكل الغذاء اخلام مختلف 

عن أكله مطبوخا، ثم لم نفكر في النتائج املترتبة على معاجلة 
الغذاء بالطبخ فثمة س������وء فهم للطاق������ة الصافية التي جننيها 
من األكل. وإحدى الوس������ائل التي تغدو فيها هذه املسألة في 
غاية اخلطورة ه������ي أن الناس الذين يفضلون وجبات األغذية 
اخلام قد ال يدركون نتائجها على أطفالهم. فقد تقول: »حسنا، 
إن احليوان������ات تأكل األغذية اخلام، واإلنس������ان حيوان، فمن 
املستحس������ن بالنسبة إلينا أيضا تناول األغذية اخلام«، وقمت 
بتربية أطفالك على هذه الطريقة، فأنت تضعهم في خطر شديد 
جدا، فنحن البش������ر أنواع مختلفة عن األنواع األخرى. لذلك، 
فمن املستحسن تناول األغذية اخلام، إذا شئنا فقدان الوزن. 
أما إذا أردنا اكتساب الوزن، كما مع الطفل أو البالغ النحيل 
جدا، فعلينا عدم تناول الغذاء اخلام.                         <

السؤال املمتع حقا هو هل نستطيع 
الكشف عن وجود جينات مختارة في 

اجلينوم genome البشري لها صلة 
باستخدام الطعام املطبوخ.

Scientific American, September 2013
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عودة النحل البلدي)�(
إحياء أنواع النحل البلدي ميكن أْن ينقذ

نحل العسل من االنهيار وينقذ كذلك نظامنا الزراعي.
<H. روزنر>

في حني مير اإلنسان العادي مرور الكرام على نحلة حتوم 
حول األزهار، يقضي علماء األحياء امليدانيني)1( وقتا طويال 
حتت أشعة الشمس احلارقة في تأّمل تلك النحلة ويتساءلون 
عم������ا إذا كانت ضم������ن ال�4000 ن������وع من النحل املس������توطن 
في الوالي������ات املتحدة – أو هل هي من ن������وع النحل الفائق 
اخلضرة)2( الذي ميتص عرق اإلنس������ان؟ أو رمبا هي نوع من 
نحل الوقواق الطنـــان Bombus suckleyi الذي ميتاز بوجود 
ش������عيرات صفراء على حلقة البطن الرابعة، أو له ش������عيرات 

.B. occidentalis سوداء وبيضاء كما في النوع
وتعتقد <C. كرمي������ني> ]الباحثة في احملافظة على األحياء[ 
أن أي شخص ميكنه أن يقضي أوقاتا طويلة في فترة الظهيرة 
لعد حبوب اللقاح. لكن، بالطبع لن يكون املس������ؤول عن تأمني 
مصادر الغذاء لألمة، وإنقاذ نظامنا الزراعي من تدهور يلوح 

في األفق، غير أّن <كرميني> قد ميكنها ذلك.
قبل عقد من الزمن، وبعد س������نوات من العمل في مدغشقر، 
حّولت <كرميني >اهتمامها إلى مش������كلة تقترب من بالدها، ولم 
يكن هناك أي تشخيص أو ِذْكر ملوضوع نظام إدارة 

مســـتعمرة النحـــل (CCD))3(. ولكن وردت هناك بالفعل بالغات 
من نّحالـــني)4( أمريكيني عن نفوق قياس������ي داخل خاليا النحل 
ف������ي معاســـلهم)5(. ومعروف أن ثلث إم������دادات الواليات املتحدة 
من الغذاء يعتمد بصورة أساس������ية على نح����ل العسل في تلقيح 
العديد من احملاصيل: التفاح واللوز واخلوخ واخلس والكوس������ا 
والبطيخ والتوت والبروكل������ي، وكثير غيرها. لقد بدأت <كرميني> 
]الت������ي تعمل اآلن في جامعة كاليفورني������ا ببيركلي[ بالتفكير في 
أن������واع أخرى من النح������ل. فهل ميكن للنحل البل������دي البري أن 

يخفف من اعتمادنا على نحل العسل من خالل تيسير عمله؟
وقد قام������ت <كرميني>، بالتعاون م������ع <N. ويليامز> ]وكان 
وقتئ��������ذ ط��الب��ا خ��ريج��ا في مختب��رها بج��امع��ة برينس������تون[ 
و<R. ث������ورب> ]وهو مصنف مش������هور للنحل[ بدراس������ة تلقيح 
البطيخ في الوادي األوس������ط من والية كاليفورنيا. فقد راقبت 
<كرميني> وفريقها عدد املرات التي زار فيها 39 نوعا مختلفا 

من النحل زهرًة بعينها، وكمية اللقاح التي أودعتها كل نحلة. 
واستنادا إلى دراسات سابقة، توصلوا إلى أّن تكوين بطيخة 
رّيان������ة واحدة يحتاج إلى نحو 1000 حب������ة من حبوب اللقاح. 
وتبنّي أّن أصحاب املزارع الذين يعتمدون على املواد العضوية 
لم يبذل������وا أي عناء في تلقيح مزروعاته������م ألن النحل البلدي 
قام به������ذه املهمة بجدارة، كما وّفر عليه������م كثيرا من األموال 
الت������ي كانت تدفع ع������ادة للقيام بهذا العمل. وف������ي املقابل، لم 
يحقق النحل هذه املهمة في املزارع التقليدية التي ُزرعت فيها 
مس������احات شاس������عة مبحصول واحد، ومن دون نحل العسل 

سيضطر أولئك املزارعون إلى البحث عن وظائف جديدة.
لقد توّصل البحث في تلك الدراسة، والذي نشر عام 2002 

RETURN OF THE NATIVES )�(
biologist )1(

 ultragreen bee )2(
)colony collapse disorder )3: خلل نظام إدارة مستعمرة النحل

)beekeepers )4؛ أو مرّبو نحل
beehive : 5( خاليا النحل(

باختصار
تعتمد الواليات املتحدة في املقام األول على حشرة واحدة - 
نحل�ة العسل األوروبية املستأنسة – لتأبير )تلقيح( ثلث مصادرها 
الغذائي������ة، مبا في ذلك تلك احملاصي����������ل اللذيذة كالتفاح واخلوخ 

واللوز واخلس والبروك�����لي والتوت البري والكوسا وغيرها.
وألّن اضطراب انهيار مستعمرات النحل  (CCD))3( وأمراضا 
أخرى ُتواصل تدميرها لتجمعات نحل العس������ل، يحّول الباحثون 
اهتمامه������م إلى ملقحات بديلة - آالف األن������واع من النحل البلدي 
املنتش������رة في أرجاء البالد - ويبحثون عن سبٍل جتعل األراضي 

الزراعية أكثر جاذبية للنحل البري.
 تشير الدراسات حتى اآلن إلى أّن تأهيل املوائل البرية القريبة 
من املزارع الس������تقبال وتربية النحل البلدي تزيد كذلك من كفاءة 

نحل العسل نفسه  في التلقيح.

املجلد 29 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2013
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 the Proceedings of the National Academy في املجلة األمريكية
of Sciences، إل������ى أن قي������ام املزارعني بإع������ادة موائل النحل 

البلدي إل������ى حقولهم، ميكنهم من أْن »يقللوا من خس������ائرهم 
فيما لو حدث ش������ّح في نحل العسل جّراء االستعاضة جزئيا 
عن خدمات النحل البل������دي.« وخالل عقد من الزمن تال ذلك، 
قام باحثون آخرون باالستشهاد 614 مرة بتلك الدراسة التي 
ُينظ������ر إليها اآلن على أنها متبّص������رة. وفي تلك األثناء، انضم 
النظام CCD إل������ى قائمة طويلة من األمراض املوجودة بالفعل 
والتي ُتصيب خاليا نحل العس������ل وُتلح������ق أضرارا متزايدة 
بالث������روات االقتصادية للنّحالني. وتق������ول <كرميني> ]احلائزة 
 MacArthur التي متنحها genius grant ع������ام 2007 على جائزة
Foundation([ »إن النحل ُيخبرنا بش������يء أساس������ي للغاية عن 

نظامنا الزراعي، وكم هو بعيد عن كونه متوازنا.«
وحاليا يقوم اآلن اجليش األمريكي في نطاق حماية األمن 
الغذائي لألمة، بتمويل جزئ������ي ألبحاث <كرميني> التي تعتقد 
أن األمن الغذائي عنصر من عناصر استحداث نظام زراعي 
ح بواسطة احليوان تسهم  مرن، وتضيف أن النباتات التي ُتلقَّ
في 98% من إجمالي ڤيتامني C املنتج من احملاصيل الرئيسية 
في العالم، و70% من ڤيتامني A و 55% من حمض الفوليك)1(، 
و74% من الده������ون. وترى <كرميني> أن زوال امللقحات يؤدي 
إلى امل������وت جوعا، وتضيف <كرميني> بأننا س������نعاني جميعا 

اإلسقربوط)2( أو علًة ناجمًة عن نقص في ڤيتامني آخر. 
إن أزمة نحل العس������ل ُتبِرز اخلط������ر الهائل الذي أوجدناه 
في نظامنا الغذائي من دون قصد وذلك باعتمادنا على حشرة 
واحدة في تلقيح قس������م كبي������ر من إمداداتن������ا الغذائية. وكما 
 “The Beekeeper’s نوردهاوس> في كتابها .H> أوردت املؤلف������ة
Lamentˮ »يتوقع املزارعون من النحل أْن يعمل كأي آلة أخرى 

في املزرعة - املهّزات والكانس������ات واحلارثات واحلاصدات.« 
ولكن نحل العسل مخلوقات حية، تخضع للحقائق البيولوجية. 
وعلى الرغم من مرور 400 عام من استئناس النحل، فإن أمورا 
عديدة مازالت مبهمة عن بيولوجيا نحل العسل - مثال: سرعة 
تأثر هذه احلش������رات بالطفيليات والڤيروس������ات في األحوال 
املناخي������ة. وصحيح أّن النحل ميك������ن تدجينه، لكنه اليبقى في 

حظيرة كما تفعل املاشية. 
هناك أش������ياء أخ������رى ميكنن������ا التحكم فيه������ا: وعلى وجه 
التحديد، العوامل البيئية التي تسيطر على دورة حياة النحل. 
وكم������ا ُتبني الوقائع، فإننا قد غيرن������ا البيئة لتكون إلى حد ما 
أكثر س������وءا بالنسبة إلى النحل. وتقول <كرميني>: »إّن نظامنا 
الزراعي األحادّي احملصول يخلق حاجة كبيرة إلى جيش من 

ح������ات، وليس هناك في الواقع وس������يلة لتأمني ذلك إال من  امللقِّ
خالل نحل العسل. ولو عانى هذا النحل مرضا أو مشكالت، 

فماذا نحن فاعلون حينئذ؟«

سفن أشباح)�(
إّن م������ا يعرف بالعامية بنحل العس������ل يس������مى على نحو 
أدق نحـــل العســـل األوروبـــي Apis mellifera، ال������ذي وصل 
أوال بوصول مس������توطني املس������تعمرات األوائل الذين جاؤوا 
على ظهور الس������فن من إنكلترا نحو عام 1620. ومنذ البداية، 
اجتاحت اآلفات واجلراثيم خاليا النحل، وصارت تربية النحل 
معرك������ة يحاول فيها النّحالون البقاء على بعد خطوة أو اثنتني 
من شراس������ة منجل احلصاد)3(. وعث الش������مع ومرض فساد 
األجنـــة األمريكـــي American foulbrood واجلف������اف ومـــرض 
الهـــزال nosema disease - وه������ذه غيض من فيض مما انتظر 

على مّر القرون خاليا النحل والنّحالني على السواء. 
وقد ذكرت <نوردهاوس> أنه في خريف عام 2006 اكتشف 
نّح������ال )صار ذائع الصيت اآلن( يدعى <D. هاكنبرگ> أّن 360 
م������ن بني 400 من خاليا النحل التي لديه في فلوريدا كانت بال 
حياة – إْذ لم يكن هناك نحل على مرأى البصر. »لقد انتظرت 
تلك اخلالي������ا املمتلئة بحبـــوب اللقاح)4( والعس������ل واليرقات 
– مثل س������فن األش������باح – س������كانها من النحل ، ولكن أولئك 

السكان لم يعودوا أبدا.«
وبحل������ول الش������تاء التالي َفَقَد بع������ض النّحالني 90% من 
خاليا النح������ل التي لديهم؛ وُدمر ثلث خاليا عس������ل النحل 
عبر البالد بالطريقة الغامضة هذه. ويس������مي الباحثون تلك 
النواق������ص »اضط������راب انهيار مس������تعمرات النحل« - وإْن 
أصبحت هذه العبارة ُتطلق كناية عن جميع األمراض التي 

تصيب نحل العسل.
وقد فش������ل العلماء ف������ي إيجاد حل لتل������ك الظاهرة. فقد 
اتهمت الدراس������اُت احلديث������ة املبيداِت احلش������رية التي تؤثر 
في أعصاب احلشـــرات)5( وتس������تعمل على نطاق واسع في 
مكافحة اآلفات. ولكن املبيدات ليست املتهم األول وراء تراجع 
أعداد النحل وتعرض مس������تعمراته لإلصابة باجلراثيم مثل: 
الفطريـــات الطفيليـــة parasitic fungus التي تس������بب مرض 
اله������زال وســـوس الفـــاروا varroa mites وهي طفيليات بلون 

GHOST SHIPS )�(
folic acid )1(

.C مرض ناجت من نقص ڤيتامني :scurvy )2(
reaper’s scythe )3(

pollen )4(
neonics أو neonicotinoids )5(
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الصدأ متتّص السوائل احليوية في النحل، وتنشر أمراضا 
ڤيروس������ية مسببة الش������لل. )في أس������تراليا، حيث ُتستخدم 
املبيدات احلش������رية العصبية بكثرة، ال يوجد سوس الفاروا، 
وتبقى مستعمرات نحل العسل سليمة.( وهناك عوامل آخرى 
تؤدي إلى هذا االنهيار، من بينها: مبيدات الفطريات والقحط 

والغذاء القليل التنوع.
ه������ذه املش������كلة املرّكبة قد يك������ون مرّدها إل������ى أّن نظامنا 
الزراعي يعتمد على نحل العس������ل ويس������هم في نفوقه في آن 
واحد. فاالعتماد على نوع واحد من النحل في تلقيح نحو 100 
محصول مختلف هو أمر ال ميكن تبريره. وفي كل عام، يطوف 
النّحالون بخاليا نحلهم في أرجاء البالد بعربات مقطورة عقب 
إزهار احملاصيل املختلفة: من اللوز إلى الكرز إلى التفاح، إلى 
غي������ر ذلك. وغالبا، عندما ال تك������ون احملاصيل مزهرة، اليكون 
هناك الكثير للنحل ليأكله. عندئذ، يقوم النّحالون بتكملة غذاء 
النحل بش������راب ال������ذرة أو املاء احملّلى - وهما ليس������ا بالقيمة 
الغذائية نفس������ها التي تزّودها حب������وب اللقاح ورحيق األزهار 
الطبيعيني. إضافة إلى ذلك، وأثناء مناس������بات تلقيح واس������عة 
للمحاصيل )مثل إزهار الل������وز(، تتجمع نحو 1.5 مليون خلية 
نحل من شتى أنحاء البالد في كاليفورنيا - ُمَهيِّئة بهذا ظروفا 
ش������به مثالية لنقل األمراض. وما علي������ك إال أن تتخيل جتمعا 
ضخما ملنتس������بي رياض األطفال واجلراثيم تتناقل فيما بينهم 

في البالد من كل حدب وصوب. 

قّوة الزهرة)�(
في يوم مش������مس من أوائل الشهر 4، وبعد وقت من انتهاء 
موس������م إزهار اللوز، ذهبُت إلى <ويليام������ز> ]الذي يعمل اآلن 
بجامعة كاليفورنيا في ديفيز[ لالطالع على أنش������طته البحثية 
احلديث������ة. وبجانب حقٍل لش������جر اجلوز ق������رب اجلامعة امتّد 
لبض������ع مئات م������ن الياردات ص������ّف من الش������جيرات الطويلة 
غرس������ها الباحثون، مكّوٍن من: براعم حمراء غربية )ش������جيرة 

صغي������رة في العائل������ة البقولية( وتوت القه������وة ونبات الصمغ 
واملرميية)1( وفرشـــاة الذئب)2(. وكانت هذه الش������جيرات على 
درجات متفاوتة من اإلزهار، وهناك نحل أس������ود صغير يطير 
م������ن زهرة إلى أخرى. إنه النحل البّناء mason bees املعروف 

ببنائه حجيرات صغيرة داخل مساكنه اخلشبية.
وفي عام 2012، س������جلت <كرمي������ني> وفريقها ما مجموعه 
130 نوعا من النحل البلدي الذي جذبته س������ياجات ش������جرية 

مجاورة ألربعني حقال من حقول املزارع املختلفة. واس������تنادا 
إلى سجالت تاريخية، كانت كاليفورنيا موئال لنحو 1600 نوع 
م������ن النحل البلدي - حتى وإْن لم يك������ن من الواضح كم بقي 
منها في هذا الوقت. وأشارت دراسة حديثة نشرت في املجلة 
Science إل������ى أن������ه على مدى 120 عاما فق������دت إلينوي نصف 

أن������واع نحلها البري. ومرّد ذلك، إلى حّد كبير، تناقص أعداد 
النباتات البرية املزهرة. وتوّصلت دراسة أخرى إلى أّن أربعة 
أنواع من النحل الطنـــان bumblebees األمريكي فقدت %87 

من موائلها، مما خفض مراتبها بنسبة %96.
تأمل <كرميني> بأن تثبت أنه ليس فقط السياجات الشجرية 
الت������ي جتتذب النحل، وهذا واضح بالفعل، بل وكذلك بأن تلك 
السياجات تزيد من مجمل عدد النحل وتنّوعه في املنطقة بدال 
من س������حبه من أماكن أخرى. ويقول <L. مگونيگل> ]باحث ما 
بع������د الدكتوراه في مختبر <كرمي������ني>[: »إّن من املمكن لك أْن 
تزرع س������ياج الشجيرات هذا، وس������يقوم هو باستهواء النحل 
من حول������ه،« ثم يضيف: »عندما يزهر محصولك، يصبح أكثر 
جذبا للنحل البلدي من املناطق الريفية.« وبكلمات أخرى، فإن 

أسلوب التجديد قد يهّم كثيرا. 
ف������ي مزرعة بحوث متتلكها جامع������ة كاليفورنيا في ديفيز، 
هناك ح������وض عمالق لنبات������ات يصل ارتفاعها إل������ى الركبة. 
وبع������ض هذه النباتات كان مبرعم������ا وُمزهرا بالفعل، وضاربا 
جذوره ب������ني صفوف احملاصيل املرتب������ة بأناقة باجتاه األفق. 
وهنا ُيج������ري <ويليامز> جتاربه على نباتات عش������بية عريضة 
األوراق )معّم������رة وحولي������ة(، والتي من املمكن أن تس������تهوي 
املزارعني الذين اليرغبون في وجود النباتات اخلشبية املزعجة 
في حقولهم. واألنواع النباتية التس������عة في جتارب <ويليامز> 
احلالي������ة هي توليفة نباتات صحراوية ومحلية جرى اختيارها 

بغرض إدامة التنوع والوفرة على مدار املوسم.
ويأم������ل العلماء أيض������ا بأن يعرفوا أكث������ر العالقَة بني النحل 
البلدي ونحل العس������ل. وفي دراس������ة ُنش������رت عام 2013، كشف 

 FLOWER POWER )�(
sage )1(

)coyote brush )2: شجيرة تنمو في كاليفورنيا. 
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باحث������ون من مختب������رات <ويليامز> و<كرميني> أّن نحل العس������ل 
ُيصبح أكثر فعالية في تلقيح ش������جر اللوز بوجود كل من األنواع 
 blue orchard البلدية املختلفة ونحل البســـتان األزرق املروض
bees، وهو نوع ُمدار managed. وكلما زادت كفاءة نحل العس������ل 

في العمل، قّل العدد املطلوب في تلقيح حقل من احلقول. ويدرس 
الباحث������ون اآلن فيم������ا إذا كان أثر كيميائي مع������نّي يتركه النحل 

البلدي يحفز في الواقع نحل العسل على مزيد من التنافس. 
إن السياجات الشجرية واألزهار البرية تبدوان وكأنهما 
بستانان مهذبان يعتمران قّبعات مرنة. ومع ذلك، فإّن مجمل 
األمر ببس������اطة يبدو وكأن إعادة املوئل األصلي إلى املَزارع 
ق������د متّثل بداية لث������ورة زراعية ُتتيح دميوم������ة أكثر ملصادرنا 
الغذائي������ة. وال توجد تقانة حالية ميكنه������ا تلقيح احملاصيل. 
ففي جن������وب غرب الصني أدى فق������دان املوائل واإلفراط في 
اس������تخدام املبيدات احلش������رية واجلني اجلائر للعسل إلى 
هروب النحل، حيث اضطر العاملون إلى القيام يدويا بتلقيح 
بس������اتني التفاح واخلوخ - إْذ إنه������م ينقلون اللقاح من زهرة 
إلى أخرى بفراٍش صغيرة. وه������ذا العمل يحتاج إلى جهود 
جبارة وعمالة كثيفة للغاية. وبالنس������بة إلى الواليات املتحدة 
تنت������ج الفواكه بتكلفة باهظة. فالنحل - وليس نحل العس������ل 

فقط - هو أملنا الوحيد.
وإح������دى الطرق التي يهدف بها العلماء إلى تنش������يط هذه 
الثورة الزراعية هي االس������تعانة ببرنام������ج ُيطلق عليه التلقيح 
املتكامـــل للمحاصيـــل (ICP))1(. ويتكون ه������ذا البرنامج الذي 
متّوله وزارة الزراعة األمريكية من سلس������لة خيارات وخطوات 
لتحس������ني نوعية نحل العس������ل - مبا في ذلك توس������عة املوئل 
واحل������ّد من اس������تخدام املبيدات احلش������رية وإضافة ملقِّحات 
مدارة. ويتوفر حاليا، وعلى نحو جتاري، بضعة أنواع أخرى 
من النحل - مث������ل مجموعة البســـتان األزرق)2( التي ميكنها 

مساعدة املزارعني على حتسني نوعية مجتمع نحل العسل. 
لقد بدأ برنام������ج التلقيح ICP كفك������رة جالت في خاطر 
<R. إس������حاق> ]عالم احلشرات في جامعة والية ميتشيگن[ 

الذي يقضي كثيرا من الوقت بني الشجيرات املثمرة. وأثناء 
دراسته لطرق متكنه من مكافحة اخلنفساء اليابانية وأعداء 
آخرين لش������جيرات التـــوت األزرق)3( ب������دأ مبالحظة جميع 
النحل وليس نحل العسل فحسب، فقد الحظ نحل ميتشيگن 
البل������دي مثل: نحل B. impatiens الطنان املمتلئ، والنحل ذو 
األكتاف املشـــّعرة Andrena bees، ونحل Ceratina األس������ود 
الصغير الذي يبني أعشاش������ه في سيقان النباتات النحيلة 
املجّوفة. وأدرك عالم احلش������رات <إسحاق> أنه ما من أحد 

يس������تطيع فعال أْن يفرق بني أنواع النح������ل وأعداده. لذلك 
ش������رعْت <J. تيول> ]طالبة الدراس������ات العليا مبختبره[ في 
تصني������ف النحل. وقد وجدت 112 نوعا م������ن النحل البلدي 
يح������وم حول حقول توت أزرق في ط������ور اإلزهار، و54 نوعا 

إضافيا كان نشطا قبل اإلزهار وبعده. 
فقد كان معظم النحل البلدي من أنواع انفرادية املعيشة: 
أفراد تبني أعشاشها في التربة بدال من العيش في مستعمرات 
جماعية. وأكثر األنواع شيوعا كانت Andrena carolina )نحلة 
بّنية متوس������طة احلج������م جتمع غبار الطلع م������ن النباتات التي 
تنتم������ي إلى عائلة التوت األزرق فقط - مبا فيها التوت األحمر 
والت������وت البري واألزاليا)4((. وعلى وج������ه العموم، كان النحل 
ف������ي معظمه من األنواع العامة التي جتمع اللقاح من مجموعة 

واسعة من النباتات.
وقبل بضع سنوات، قرر <إسحاق> و <كرميني> أْن يحددا 
عدد النحل البري الذي يس������هم في تلقيح التوت األزرق. وقد 

ق������در الباحثون أّن قيمة احملاصيل امللقح������ة عن طريق النحل 
البري تبلغ نحو 3.1 بليون دوالر سنويا، في حني أّن احملاصيل 
امللقحة عن طريق نحل العس������ل كانت عل������ى وجه التقريب 15 
بليون دوالر. واكتشف <إس������حاق> أنه في احلقول الصغيرة 
التي تقل مس������احة الواحد منها عن فّدان)5( مرّبع يكون النحل 
البري مسؤوال عن تلقيح ما مساحته 82% من احلقل. أما في 
احلق������ول الكبيرة )1.5 – 16 فّدانا( فل������م يلّقح النحل البري إال 
11% من مس������احة احلقل. وحيث إّن غالبية التوت األزرق في 

ميتش������يگن تنمو في مزارع كبيرة، قّدر <إس������حاق> أّن النحل 
البري يلّقح 12% فقط من ش������جيرات الت������وت األزرق في هذه 
الوالية. وأضاف <إس������حاق> أن هذا بعيد للغاية عن أْن يكون 

كافيا كضمان عدم تراجع عدد نحل العسل. 
َبْيَد أّن األمر س������يكون مختلفا لو أنه كان لدى املزارعني 

 Integrated Crop Pollination )1(
 the blue orchard )2(

)blueberry )3؛ أو العنبية
 azalea )4(

)acre )5: يساوي 4047 مترا مربعا 

ُتبرز أزمُة نحل العسل اخلطَر الهائل 
الذي أوجدناه داخل نظامنا الزراعي  

باعتمادنا على حشرة واحدة لتلقيح هذا 
الكّم الهائل من مصادرنا الغذائية.
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حافز اقتصادّي إلضافة موائل في احلقول املســـتريحة)1( 
أو ف������ي مناطق معّرضة للصقيع، أو تّتس������م بتربة فقيرة أو 
أنها خالف ذلك غير صاحلة لشجيرات التوت األزرق. وقد 
ق������ام أحد الطلبة اخلريجني في مختبر <إس������حاق> بتقّصي 
موض������وع التلقيح في خمس������ة م������ن حقول الت������وت األزرق 
مبس������احة حّدها األقص������ى 10 فدادي������ن مزروعة مبا تصل 
مس������احته إلى َفّدانني بأزهار ميتش������يگن البرية البلدية في 
خليط ُيزهر من الربيع حتى بداية اخلريف. وبّينت الدراسة، 
الت������ي لم ُتنش������ر أو تعرض على محكم������ني علميني بعد، أّن 

جتمعات النحل البل������دي املتنامية زادت من محاصيل ثمار 
التوت األزرق، مّما مّكن املزارعني من استرداد تكلفة إنشاء 
موائل خالل ثالث أو أربع س������نوات. ويقول <إس������حاق> إّن 
كلفة إنش������اء موئل تبلغ نحو 600 دوالر للفّدان الواحد، وإن 
 )2((USDA NRCS) إدارة خدمة احلفاظ على املوارد الطبيعية
التابعة لوزارة الزراعة األمريكية، لديها برامج س������تغطي ما 

بني 50 إلى 90 في املئة من النفقات.
Bees without Borders )�(

)fallow fields )1: أرض حترث ثم تترك موسما كامال من غير زرع رغبة في راحتها.
the USDA’s Natural Resource Conservation Service )2(

جغرافية النحلة

ال يعتمد املزارعون في الواليات املتحدة األمريكية على النحل البلدي 
أو حتـــى على نحل العســـل لتلقيح ما يكفي مـــن احملاصيل الزراعية، 
ولكنهم يحتاجون إلى جلب خاليا نحل من 1600 نحلة مهاجرة عابرة 

نحل بال حدود)�(
للبـــالد مـــا بني شـــهور 2 و 11، وهـــذه الهجرة الســـنوية جتهد النحل 
وُتْلِحُق ببعضه أمراضا جتعل النحل املريض يختلط بالنحل السليم 

ويقلل من حصوله على وجبات غذائية صحية في طريق الهجرة.

)1( في الشهر الثاني 
من كل عام يلتقي معظم 

النّحالني في الوادي 
األوسط لتلقيح أكثر من 
000 800 فدان من اللوز. 

أما التفاح والبرقوق 
والكرز في كاليفورنيا 

والواليات املجاورة 
فيلزمهما أيضا لقاح 

نحل العسل.

)2( في أشهر الصيف، 
يتجه كثير من النّحالني 

التجاريني إلى داكوتا 
الشمالية وداكوتا 

اجلنوبية، حيث 
يسمحون لنحلهم 

بالتهام حقول الفصة 
والبرسيم وزهرات دوار 

الشمس إلنتاج معظم 
عسلهم لتلك السنة.

)3( في فصلّي الربيع 
والصيف يسافر بعض 

النّحالني إلى حقول املزهرة 
في ميتشيگن ومستنقعات 

التوت البري في ويسكونسن. 
وآخرون يؤثرون الذهاب إلى 

حقول البطيخ والكنتالوب 
واخليار في تكساس، التي 
جتتذب النحالني في فصل 

اخلريف لتلقيح القرع.

)4( نظرا لتغير مناخ فلوريدا 
من شبه استوائي إلى استوائي، 

تكون بعض النباتات مزهرة دائما 
في الوالية املشمسة. وتعتمد 
فلوريدا على نحل العسل في 

تلقيح التوت األزرق في وقت مبكر 
من الشهر 2، والطوبال )شجر 

ضخمة في شمال أمريكا( والبلوط 
األخضر في الشهر 4، وأشجار 
الفلفل البرازيلي في الشهر 9.  

يأخذ النحالون خاليا العسل 
إلى أماكن دافئة مختلفة 

حتى انقضاء الشتاء
)ال تظهر في اخلريطة(

االجتاه البارز
لهجرة النحالني

برنامج التلقيح العام )اعتمادا على أوقات بلوم(

4681012الشهر 2

سافاسترا

)5(

)3(

)2()1(

)4(

)5( يسافر النّحالون املتنقلون 
إلى شمال وجنوب الساحل 

الشرقي على مدار العام كذلك، 
وهم يترددون على حقول 

التفاح والكرز والقرع والتوت 
األزرق والتوت البري واخلس 

واخلضار املختلفة في مني 
وبنسلفانيا وماساتشوسيتس 

ونيويورك ونيوجيرسي.
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)1( منظمة بيئية غير ربحية. 

ويواص������ل الباحثون س������عيهم إلى إيج������اد أفضل الطرق 
لرعاي������ة النح������ل البلدي، لك������ن املزارعني يس������تطيعون البدء 
بتحس������ني تلقيح احملاصيل اآلن. و<J. فرانكي> ]اختصاصي 
علم أحياء النحل بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ويقع مكتبه 
ف������وق مكتب <كرميني> مباش������رة[ أمضى أكث������ر من عقد من 
الزمن في تصميم موائل نحل للحدائق احلضرية، وبدأ اآلن 
بتطبيق ه������ذه اخلبرة على الزراعة. يق������ول <فرانكي>: »ليس 
باالستطاعة امتالك مقاس واحد يناسب جميع األمناط،« ثم 
يتابع: »كل مزرعة س������تكون مختلفة باختالف حاجاتها. لكن 
الفكرة أنه س������يكون مبقدورنا أن نكت������ب وصفة ألي مزرعة: 
أنتم بحاجة إل������ى كذا وكذا وكذا.« وق������ام <فرانكي> بغرس 
مزيج من الش������جيرات والنباتات العش������بية قرب ش������جيرات 
العليق blackberry وأشجار الكرز في أربع من مزارع مدينة 
برينتوود في كاليفورنيا )على بعد س������اعة من بيركلي(. وهو 
 case studies بهذا يأمل أْن يعدَّ سلسلة من دراسات احلاالت
مثل - »حاصدة بس������اتني، حاصدة صفوف، 25 فّدانا، 145 
فّدانا« - مما ميكن أْن يستخدمه للوصول إلى أنواع مماثلة 

من املزارع. 
في تلك األثناء، تش������اركت منظمة Xerces)1(، مستخدمة 
بيان������ات من <كرمي������ني> و<ويليامز> وآخري������ن، مع اإلدارة 
USDA NRCS ف������ي بناء »برنامج حتس������ني امللقِّحات«. ومنذ 

عام 2009 قامت املجموع������ة بتدريب أكثر من 000 20 مزارع 
ميثلون وزارة الزراعة األمريكية وبرنامج USDA ووس������طاء 
زراعي������ني - على معرفة قيمة النحل البلدي. كما أنها طّورت 
حزمة خطوط إرشادية محسوسة للمزارعني، أوضحت فيها 
كيفية تخطيط مْرٍج meadow الجتذاب النحل البلدي، وتقليل 

آثار املبيدات احلشرية. 
واملزرعة التي ُتنش������أ الس������تقبال النحل البلدي ميكن أْن 
تك������ون أفضل حاال في نهاية املطاف، م������ن تلك التي تعتمد 
عل������ى نحل العس������ل. إّن هن������اك أكثر م������ن 000 20 نوع من 
النحل البل������دي حتوم حول العالم. وم������ن األرجح بكثير أن 
ه������ذا النحل، أكثر قدرة كمجموعة، على التعافي من املرض 
 extreme weather والتعامل مع الظروف املناخية القاســـية
من أي ن������وع منفرد م������ن امللقِّحات. وتعتق������د <كرميني >أّن 
السياجات الش������جرية ما هي إال خطوة أولى، وأّن التحدي 
احلقيقي س������يكون ش������مول مزارع مبس������احة 1000 فّدان، 
وإعادة امللقِّحات إلى مساحات واسعة من املناطق الزراعية 
األحادية احملصول. إنها تتص������ّور نظاما تكون فيه املزارع 
مقّسمة إلى وحدات منفصلة تزهر في أوقات مختلفة، بحيث 

يتوفر هناك طعام دائم للملقِّحات.
إن������ه نظام أخذ ب������ه بالفعل بعض املزارع������ني. ففي الوادي 
األوس������ط يقوم <F. مولر> وشقيقاه بزراعة تشكيلة مختلفة من 
 Safeway احملاصيل التقليدية والعضوية لسلسلة متاجر - مثل
و Walmart، مب������ا في ذلك الطماطم املعلبة واخليار املخلل وكل 
ش������يء من اللوز إلى عنب النبيذ إلى زهرات دوار الش������مس. 
وقام أفراد ه������ذه العائلة بزراعة موئل الجت������ذاب نحل بلدي، 
وش������رعوا في عملية تربية نحل العسل في مزرعتهم اخلاصة. 
وس������يزرعون أيضا نباتات اختيرت خصيصا لتأمني الرحيق 
في األش������هر املتبقية، وبذلك لن نفقد نحلنا. وعن األزمة،  »فما 

نحتاج إليه هو فقط إدارتها بشكل مختلف.« 
حتى هذه اللحظة ال زالت عائلة <مولر> ضمن أقلية. فليس 
جمي������ع املزارعني على اس������تعداد ألْن ينقلبوا على أس������اليبهم 
الضارب������ة في القدم ف������ي فعل األش������ياء - أو أْن يدفعوا ماال 
م������ن أجل جلب مزيد من امللقِّحات، على األقل حتى تلس������عهم 
مباش������رة نيران مأزق نحل العس������ل وُتلحق بهم الضرر. ومع 
استمرار معاناة نحل العسل، يزداد عدد املزارعني الذين من 

املمكن أن يْعدلوا عن رأيهم في هذا الصدد.
ويعتقد <مگونيگل> أّن أزمات نحل العس������ل ميكن أْن تكون 
»نعم������ة بزّي نقمة«، ألنها »جُتبرنا على أْن نفكر: ما الذي علينا 
أْن نفعله لإلبقاء على إنتاجنا من الغذاء؟ في املدى الطويل، قد 
ننظر خلفنا ونقول: بٍخ بٍخ، لقد كانت هذه وسيلة جيدة جلعلنا 
نعي������د النظر في أولوياتنا، ونبدأ التفكير باحلفاظ على األنواع 

البلدية من النحل.«
أثناء مش������اهدتي خلليط نحل العسل وأبناء عمومتها البرية 
وهي تنتقل برشاقة بني الزهور األرجوانية في إحدى سياجات 
<كرميني> الش������جرية، يس������هل عل������ّي أْن أفهم ما ال������ذي يعنيه 

<مگونيگل> بقوله. فنظامنا الزراعي احلديث برّمته منا مع نحل 

العس������ل، لذا لن يكون علينا أبدا أن نعتق������د أّن االعتماد على 
نوع واح������د من امللقِّحات الميكن على األرج������ح أن يكون أمرا 

مستداما. وهذا قد يكون نافذة لفرصة قصيرة األمد.       <

Scientific American, September 2013
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بكتيرات تستخدم بدائل ملبيدات حشرية)�(
ُيَعدُّ جتنيد البكتيرات )اجلراثيم( والفطور املوجودة في التربة لدعم احملاصيل 

الزراعية، بديال واعدا لالستخدام اجلائر لألسمدة واملبيدات احلشرية.
<R. كونيف>

إن الطماطم الطازجة الالمعة من كشك على جانب الطريق 
والتي تقدم مع ال شيء سوى قليل من امللح والفلفل ورشة من 
زي������ت الزيتون – هي واحدة من مت������ع الصيف التي ال تنتهك. 

فهل يصبح هذا حلما؟ رمبا يكون ذلك.
خ������الل العقد األخير وفي كل س������نة، رصد باحثو الصحة 
العامة على الش������اطئ الش������رقي للواليات املتح������دة جائحة أو 
اثنتني لبكتيريا الســـاملونيال)1(، وكانت الطماطم هي املسؤولة 
عنها. وهذه اجلائحات صغيرة عادة وتصيب عش������رة إلى مئة 
شخص. ومع ذلك، فهي عندما تطال صغار السن أو املسنني 

فإنها قد تؤدي إلى دخول املستشفى ورمبا الوفاة.
بدأ <E. براون> ]مدير قس������م األحياء امليكروية مبركز أمان 
الغذاء والتغذية التطبيقية لدى إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
(FDA))2([ يتس������اءل ملاذا طماطم الشاطئ الشرقي بالذات هي 

املتهمة؟ إن بكتيريا الس������املونيال رمب������ا تصل مزارع الطماطم 
من املياه السطحية ومن فضالت نورس البحر)3( والسالحف 
والدواجن واحليوانات األخرى. ولكن، ملاذا ال تتعرض طماطم 

الشاطئ الغربي للتلوث نفسه؟ 
وقد ج������اء اجلواب عن ذلك التس������اؤل من خ������الل مراقبة 
دقيق������ة ملجتمع البكتيرات والڤيروس������ات والفطور الذي تعيش 
في������ه النباتات وحتاط به، والذي يدع������وه العلماء بيئة طماطم 
الشـــاطئ الغربـــي امليكرويـــة)4(. وفيه تنمو بكتيـــرات تربة)5( 

تثب������ط منو الس������املونيال ورمبا تقتلها. وعندما ح������اول العلماء 
اصطياد مثل هذه البكتيرات في الشرق وجدوها ولكن بأعداد 
أقل. وهكذا، وفي دراس������ة رائدة ف������ي فيرجينيا قامت اإلدارة 
FDA بتفريخ س������الالت لواح������دة من هذه البكتي������رات احمللية 

املدعوة البينيســـيالس)6( ورش������ها على بذور الطماطم؛ وذلك 
للحصول على املفعول املضاد نفس������ه للس������املونيال على هذه 
احملاصيل. ويتوقع <براون> أن العملية ستكون مهّيأة ليستفيد 

منها مزارعو الطماطم في عامي 2014 أو 2015.
إن إضاف������ة بكتيرة إلى محصول زراعي للوقاية من مرض 
يصيب اإلنسان ميكن أن تكون البداية إلى طريق جديد كامل 
توصل إلى سالمة الغذاء، ورمبا تتجاوز الطماطم إلى الشمام 
)البطيخ األصفر( والس������بانخ والورقيات واحملاصيل األخرى 
التي جعلت من الساملونيال واإلشريكية القولونية)7( عناوين 
رئيسة للصحف واملجالت. ويشكل مشروع الطماطم جزءا من 
حتول خطير بعيد املدى في طريقة إمنائنا للمحاصيل الغذائية 

SUPER DIRT )�(
Salmonella )1(

the U.S. Food and Drug Administration )2(
Seagull )3(

microbiome West Coast tomatoes )4(
soil bacteria )5(

Paenibacillus )6(
Escherichia coli )7(

باختصار
هذه املقاربة جائحات التس������مم الغذائي التي تقع سنويا جراء تناول 

الطماطم الطازجة املزروعة على الشاطئ الشرقي للواليات املتحدة.
وإضافة الفطور إلى نباتات الكساڤا cassava - وهو مشروع بحث 
في كولومبيا يساعد جذور النبات على احلصول على الفوسفات من 
دون احلاجة إلى األس������مدة الغالية الثمن - نعمة ميكن أن حتل على 
الشعوب االستوائية حيث كميات الغذاء التي تنتجها األرض محدودة 

إلى حد كبير.

ال تس������بب امليكروبات microbes ف������ي احملاصيل الزراعية لطعام 
البشر األمراَض فقط، ولكنها أيضا في بعض احلاالت تقوم بالعكس 
متاما، حيث تعمل كمالك حارس في حماية الطعام وتوفر بديال بيئيا 

قيما الستخدام األسمدة واملبيدات احلشرية.
نش������ر البكتيريــــا bacteria على احملاصيل أصبح اس������تراتيجية 
معتمدة للباحث������ني في والية فيرجينيا الذين نث������روا ميكروبات التربة 
املضادة للساملونيال)1( على بذور الطماطم. ويأمل الباحثون بأن متنع 

املجلد 29 العددان 12/11
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اعتمادا على فهم جديد لبكتيرات التربة وللطرق العديدة التي 
تعتمد فيها النباتات والبكتيريا على بعضها البعض.

وهذا التوجه معاك������س متاما للثورة اخلضراء التي دفعت 
بقوة القدرة اإلنتاجية الزراعية في منتصف القرن العش������رين 
من خالل اإلس������هامات الهائلة لألس������مدة واملبيدات احلشرية 
واملاء فيها. وتهدف الثورة البكتيرية، في املقابل، إلى االستفادة 
مما هو متوفر أصال في التربة: نحو 000 40 س������اللة بكتيرية 
ف������ي غرام واحد من التربة. فقد كان هذا املجتمع البكتيري - 
الذي ميكن تس������ميته املجتمـــع البكتيـــري)2( الزراعي - لغزا 
حتى وقت قريب. ولكن َكْشَف تسلسل منخفض التكلفة للدنا 
DNA والتقنيات األخرى خالل العقد األخير، فتح أبواب عالَم 

امليكروبات الس������ري. ويستطيع علماء النبات اآلن حتديد هوية 
كل ف������رد في املجتمع امليكروب������ي الذي يحيط بنبات ما. وبذلك 
بدؤوا يفهمون كيف تتص������رف البكتيرات العديدة في مختلف 
فصول السنة والبيئات الترابية املتفاوتة وبدؤوا كذلك يبتكرون 

طرقا لتسخيرها في مساعدة النباتات على منو أفضل.
واآلن بالفع������ل، بوجود هذا الكم من املعرفة، بإمكان علماء 
التربة أن يبدؤوا بحل املش������كلة التي وصفتها <A. أوتيس������ني> 
]خبي������رة البكتيرات ف������ي اإلدارة FDA[ واملتعلقة بس������املونيال 
الطماط������م، بأنها ببيناته������ا احلالية، جحر أرن������ب ال نهاية له. 
ولكن االستفادة من هذه الثروة املعرفية اجلديدة في مساعدة 
املزارع������ني على إنتاج محاصيل أفضل يعتبر أمرا عاجال إذا 
أخذنا بعني االعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها الزراعة 
اآلن: العجز املائي الكبير والتغيرات املناخية الش������ديدة وغير 
املتوقعة كالقحط املدمر الذي حدث الصيف املاضي في منطقة 
حزام الذرة األمريكي؛ والقلق بخصوص اس������تدامة الس������ماد 
 fossil اآلزوتي ال������ذي يتم إنتاجه من قبل الوقـــود األحفوري
fuels؛ إضافة إلى األمل املعقود على إطعام بليونني إضافيني 

من البشر بحلول منتصف القرن احلالي.
وتقترح الدراس������ات احلديثة أن البكتيرات ميكنها أن تكون 
البديل للطرق الزراعية املوجودة والهندسة اجلينية في تخفيف 

وطأة بعض هذه املشكالت. فينتج عباد الشمس)3( مثال وبعض 
النباتات األخرى ســـكر التريهالوز)4( الذي يس������اعد على ثبات 
أغش������ية اخلالي������ا النباتية ويخفف األذى الذي تس������ببه دورات 
متتالي������ة من اجلفاف والس������قاية. وهكذا، ف������إن نباتات أخرى 
مثل ال������ذرة والطماطم ُعدلت جينيا لتنت������ج التريهالوز. ويأمل 
<G. إيتورياگا> ]املختص باألحياء اجلزيئية من مكس������يكو[ بأن 

ُتعالج احملاصيل من دون أي تعديل جيني، وذلك باس������تخدام 
البكتي������رة ريزوبيوم إيتلي)1( املنتج������ة للتريهالوز والتي توجد 

 The Species Seekers: Heroes, Fools, and the Mad Pursuit of Life on Earth )1(
(W.W.Norton, 2010)
microbial community )2(

sunflowers )3(
the sugar trehalose )4(

Richard Conniff

<كونيـــف> كاتب عن الس������لوك البش������ري واحليوان������ي. وكان عن������وان كتابه األخير 
»الباحثون عن األنواع: أبطال وحمقى، واالستمرار املجنون للحياة على األرض«)1(.

املؤلف
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محيطة بجذور الفاصولياء. ففي جتربة سابقة على نسخة معدلة 
������ن اإلنتاج بنسبة 50% في األحوال  جينيا من البكتيرات حَتسَّ

الطبيعية - ومت إنقاذ نصف احملصول في فترة القحط.
واألساليب البكتيرية متنح املزارعني املزيد من املرونة. فواحدة 
من املش������كالت التي يواجهونها هي املردود الس������يئ في سنوات 
املط������ر، للنباتات التي ُعدلت جيني������ا لتحمل القحط. وهكذا، فعلى 
املزارعني محاولة التنبؤ بالطقس عندما يختارون البذور في بداية 
موسم البذار. ولكن مزيجا من البكتيريا قد يساعد النباتات على 

التأقلم عندما يحدث حتول مفاجئ في ظروف منوها.
ما زال <R. رودريگيز> و<R. ريدمان> ]املختصان بالتقانات 
البيئية التأقلمية في س������ياتل[ يعمالن على فطر نباتي يستطيع 
حتويل بع������ض احملاصيل الغذائية إلى مقاوم������ة مللوحة التربة 
والقحط واحلرارة والبرودة الشديدتني. فالفطر ينمو على العشب 
ويس������تطيع مقاومة ارتفاع حرارة التربة حتى 70 درجة مئوية 
حول البرك احلارة في املنتزه الوطني لييلوس������تون. ويستطيع 
العش������ب مقاومة هذه احلرارة املرتفعة فقط بوجود هذا الفطر، 
وفقط عندما يحوي الفطر ڤيروس������ا ال بد منه يؤدي دور مشعل 
ومطفئ لنظام حتمل احل������رارة. وقد قام هذان الباحثان بجمع 
فطور جذور النباتات في حيز من املناخ الش������ديد التفاوت، من 
الكثب������ان الرملية الصحراوية إلى املنح������درات اجلبلية املغطاة 
باجلليد. ويقول <رودريگيز> إن طموحنا هو الوصول إلى مزيج 
ميكن االعتماد عليه في حتفيز منو احملاصيل بنس������بة %15-10 

في ظروف مناخية صار من الصعب التنبؤ بها أكثر فأكثر. 

حرب الفوسفات)�(
 agribiome يحاول باحثون آخرون تطويع علم األحياء الزراعي
للحصول على مغذيات أساسية للنباتات. وآلالف السنني عرف 
املزارعون القوة الس������حرية لفول الصويا والفول الس������وداني 
والبق������ول األخرى على إخص������اب التربة. واكتش������ف العلماء 
وألكثر من قرن أنها ليس������ت النباتات التي تتدبر استخالص 
اآلزوت من الهواء وإمنا البكتيريا الرايزوبيلية)2( التي تعيش 

في ُعقد nodules متوضعة على جذور هذه النباتات.
والنباتات حتتاج كذلك إلى الفوسفات التي توجد بكميات 
قليل������ة جدا في تربة العدي������د من البلدان االس������توائية. وغالبا 
ما يعتم������د املزارعون في البلدان املتطورة كليا على الس������وق 
العاملية لألس������مدة الفوسفاتية. وقد ارتفعت أسعار الفوسفات 
في عامي 2007 و 2008 بش������كل كبير وأسهم ذلك في أحداث 
الش������غب املرتبطة بالغذاء من املكس������يك إلى بنغالديش. وفي 
بعض البلدان تخلى املزارعون حاليا عن الس������ماد الفوسفاتي 

بالكامل، مخاطرين بذلك باحتمال حدوث مجاعة.

ومع ذلك، فقد عرف الباحثون منذ عدة عقود عالجا ممكنا 
لهذه املشكلة.  فبكتيرات التربة التي تدعى فطور ميكورايزال 
أربوســـكوالر)3( تش������كل أبواغا)4( وشبكة ضمن وحول جذور 
النباتات وتس������اعدها على احلصول على الفوس������فات. وحتى 
اآلن ل������م يجر تطوير طريقة جديدة إلنتاج هذه الفطور بكميات 
كبيرة وإيصالها إلى مستخدميها. فالتربة احملتوية على األبواغ 
والتي ميكنها تش������كيل فطور جديدة ميكن فعال نقلها من بلد 
إلى آخر، ولكن االنع������كاس البيئي إلدخال فطور غريبة كنوع 
دخيل على التربة ال ي������زال غير معروف. كما أن تركيز أبواغ 
الفط������ور ضئيل لدرج������ة أن ُمزاِرعا حملصول مثل الكســـاڤا)5( 
يحت������اج إلى إضافة التربة التي مت إغناؤها بالفطر مبعدل طن 

واحد لكل هيكتار من األرض املزروعة.
ومبساعدة التقانات احلديثة ميكن لبعض الشركات أن 
تنتج الفطور بكميات جتارية بزراعتها وتس������ويقها كهالم 
عال������ي التركيز. وهكذا، ميكن ملزارع أن يحمل في قارورة 
صغيرة م������ا يكفي لتغطي������ة هيكتار م������ن األرض. وميكن 
لطواقم البحث جمع الس������الالت احمللي������ة للفطور واختبار 
أيها األفض������ل ثم إيصالها إلى صناع������ي إلنتاجها. وفي 
عام 2012، بدأ كل من <R .Y. س������اندرز> ]من جامعة لوزان 
في سويس������را[ و<A. رودريگيز> ]من اجلامعة الوطنية في 

زين على الكساڤا. كولومبيا[ دراسات ميدانية مركَّ
وف������ي احلقل، يقوم املزارع بتمديد الهالم في دلو ماء ثم يغمس 
كيس������ا مليئا بأغصان الكس������اڤا فيه لعدة ثوان قبل غرس������ها في 
التربة. وفي املوسم األول الختبار التقانة مت االستغناء عن 50% من 
الفوسفات املستخدمة وحتسني احملصول بنسبة 20% حاليا. ويقوم 
كل من <س������اندرز> و<رودريگيز> مبزاوجة سالالت فطرية متعددة 
بني الثالثة أو األربعة أنواع األكثر ش������يوعا من نبات الكساڤا. كما 
أنهما يختبران السالالت في إفريقيا، وهكذا سيمكنان هذه التقانة 

من مساعدة املزارعني الذين يعيشون على الكفاف.
إن مس������لكا واعدا آخر من املسالك إلى التعايش احليوي 
الزراعي يتضمن دراسة اإلشارات الكيميائية التي تستخدمها 
البكتي������رات للتواص������ل فيما بينه������ا. ويراق������ب الباحثون هذه 
اإلش������ارات اليومية لتحديد أي البكتيرات تصلح ملهمة تزويد 
النبات������ات مبغذياتها أو العثور عل������ى نقاط ضعف املمرضات 
pathogens. وقد س������محت هذه االس������تراتيجية بظهور سالح 

Phosphate Wars )�(
Rhizobium etli )1(

rhizobial bacteria )2(
arbuscular mycorrhizal fungi )3(

spores )4(
)5( نبات جذري يعّد غذاء رئيسيا في كثير من البلدان النامية، انظر: »استيالد نبات 
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 Xylella fastidiosa ممكن ض������د بكتيرة كزيليال فاســـتيديوزا
التي تسبب مرض پيرس)1( )مرض يصيب كروم العنب( الذي 
يؤدي إلى هالك مساحات واسعة من كروم كاليفورنيا. وتبقى 
هذه البكتيرة هامدة حتى تتغذى احلشرة التي تعيلها )الصياد 
 )the glassy winged sharpshooter الدقيق الزجاجي األجنحة
بكرمة العنب. إنها تصح������و داخل النبات ثم تعود بعدها إلى 

الهجوع ثانية عندما يحني وقت تسليمها إلى حشرة أخرى.
يقول <S. ليندو> ]من جامعة كاليفورنيا - بيركلي[ إن منط 
حياة هذه البكتيرة الذي تتبناه حتى تنتقل بواس������طة حش������رة 
ال يتماش������ى مع قدرتها عل������ى احلركة في النب������ات. وقد أخذ 
<ليندو> جينات تستخدمها البكتيرة للتحكم في الهجوع وأعاد 
توزيعها ضمن جينوم كروم العن������ب. فعندما يصل ال�ُمْمرض 
جتبر اجلينات املنقولة النباَت ليتصرف وكأنه على وش������ك أن 

تسيطر عليه حشرة فيبطل بذلك أذاها. 

وعود غير منجزة)�(
في املاضي فشلت الوسائل البكتيرية اجلديدة املستخدمة في 
الزراعة ف������ي الوصول إلى النتائج املتوخ������اة في هذا املجال، 
وي������رد ذلك جزئيا إلى نق������ص التمويل ال������الزم لترجمة نتائج 
البحوث األساس������ية إلى تطبيقات عملي������ة. ويفتقر املختصون 
باحليوي������ات اجلزيئية إلى الرغبة في نقل خبراتهم العملية إلى 
املزارع������ني. إنها قصة عامَلني، كما يقول <K. جيّلر> ]من جامعة 
Wageningen في هولندا[ الذي يعمل في إفريقيا على حتسني 

استخدام البكتيرات الريزوبيلية من ِقبل البقول املثبِّتة لآلزوت. 
فهو يشير إلى أن العمل اجلزيئي الذي ُأجري في مجال تثبيت 
اآلزوت كان قصة تأخذ باأللباب بكل معنى الكلمة. بينما يستمر 
املزارعون مبعاجلة نباتاتهم بسالالت بكتيرية ُعزلت قبل ثالثني 
سنة. »ويعود ذلك إلى أن العلماء الذين يقومون بهذه البحوث 
مصمم������ون على املضي في كش������ف التفاصيل التالية األدق.« 
ويضيف <جيّلر>: »الكثير من االكتش������افات املهمة لم ُيهتم بها 

مبا يكفي وال بوصولها إلى مجال التطبيق.«
إن العدي������د من منتجات هذا املجال غير فّعالة، وذلك ألنها 
لم ُتختبر بش������كل مناس������ب أو ألنها ُصنعت م������ن دون اهتمام 
ورمب������ا تعرضت للغش. وقد اختبرت الهيئ������ة العاملية للزراعة 
املداري������ة في نيجيريا 106 منتج������ات زراعية مختلفة، معظمها 
بكتيري؛ وفش������لت جميعها سوى خمسة ألنها لم تكن حتتوي 
على املكونات الفعالة املذكورة على غالف املنتج، أو ألن الكمية 
لم تكن كافية، أو ألنها ل������م تكن ذات فعالية في بيوت الزراعة 

أو احلقول.
إن العدي������د من املنتجات املغشوش������ة مصدره������ا أوروبا أو 

الواليات املتح������دة أو اليابان. وبدال م������ن أن تعاِقب املصنعني، 
تقوم الهيئة العاملية للزراعة املدارية بتدريب مراقبني في البلدان 
املستهلكة على القيام بتجاربهم اخلاصة لفحص جودة املنتجات 
التي ُتعرض على بلدانهم. وتعّد الهيئة أيضا ختم موافقة وذلك 
لُتعِلم املش������ترين متى يكون املنتج مطابق������ا ملواصفات معقولة. 
ويهدف البرنامج  إلى مساعدة املزارعني على معرفة ليس فقط 

أي املنتجات يعمل، ولكن أيضا أين وحتت أي ظروف.
تق������ول <A. ريد> ]مدي������رة األكادميية األمريكي������ة لألحياء 
امليكروي������ة[: »إن جعل املزارعني يفهم������ون القوانني اجلديدة 
لألحياء الزراعية س������وف يكون أمرا »بال������غ التعقيد«، ولكنه 
س������يكون كذلك سلس������ا إل������ى حد كبي������ر.« إنه يعن������ي إقناع 
املزارع������ني بأن عملهم ليس مج������رد عمل جتاري يقتصر على 
الدخل والنفقات - بعض املاء هنا وبعض املبيدات احلشرية 
هناك - بل يعني استيعاب ما كانت عليه الزراعة دائما تعاونا 
ب������ني معظم مكونات احمليط البكتيري. وإذا اس������توعب كل من 
املزارعني والعلم������اء هذا األمر على حقيقته، فإننا س������نخطو 

خطوة أخرى باجتاه إطعام عالم جائع.                      <

Unmet Promises )٭(
Pierceʼs disease )1(

مراقبة الكساڤا: 
طالب في جامعة 

كولومبيا يراقب نباتا 
عولج بهالم محمل 

بالفطور يحرض 
امتصاص الفوسفات 

الذي يعتبر مغذيا 
أساسا.

Scientific American, September 2013
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 Trehalose Accumulation in Azospirillum brasilense Improves Drought Tolerance and Biomass in
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 52–59; July 2009.
 Microbes Helping to Improve Crop Productivity.  Ann Reid in Microbe Magazine, Vol. 6, No. 10;
 October 2011.    http://bit.ly/1aLQBDX
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هل األغذية املعدلة جينيا ُمِضّرة؟)�(
يعتبر أنصار احملاصيل الزراعية املعدلة جينيا، أن التقانة هي السبيل

الوحيد إلطعام عالم تتزايد درجة حرارته ويتعاظم عدد سكانه باستمرار.
أما النقاد فيرون أننا نعبث بالطبيعة ونعرض أنفسنا لألخطار. فمن احملق؟

<H .D. فريدمان>

يق������ول <R. گولدبرگ>، وهو يجلس على كرس������ي مكتبه 
مس������ترخيا ويومئ بيدي������ه: »الوح������وش الفرانكنش������تاينية 
والكائن������ات الزاحفة إلينا من املختبرات هي من أكثر األمور 

التي بحثت فيها حتى اآلن مدعاة للكآبة.«
إن <گولدبرگ> ]اختصاصي البيولوجيا اجلزيئية النباتية 
بجامع������ة كاليفورنيا - لوس أجنلوس[ ال يكافح الذهان، بل 
يعبر عن يأس������ه لغياب الوع������ي باحلاجة امللحة إلى مواجهة 
ما يعتبره مخاوف وهمية أكثر منها مخاطر صحية تسببها 
احملاصيل الزراعية املعدل������ة جينيا، حيث يصرح بأن أكثر 
م������ا يخيب اآلمال هو أن هذا اجل������دال كان يجب أن ينتهي 
قبل عقود مضت، حني قدم الباحثون فيضا من البينات، ثم 
يضيف قائال: »نحن، اليوم، نواجه االعتراضات ذاتها التي 

واجهناها قبل 40 عاما.«
وفي كنف احلرم اجلامعي نفسه، فإن لدى <D. ويليامز> 
]البيولوج������ي اخللوي الذي يتاب������ع تخصصه في اإلبصار 
(vision)[ ش������كوى مخالفة يعبر عنه������ا بقوله: »هناك الكثير 

من العلوم الس������اذجة التي شاركت في دفع هذه التقانة إلى 
األم������ام. فقبل ثالثني عاما لم نكن نعرف أن القذف بجني ما 
إل������ى داخل جينـــوم genome مختلف يحرض هذا اجلينوم 
على التفاعل مع ذاك اجلني. ولكن أي ش������خص، يعمل في 
ه������ذا امليدان اليوم، يعل������م بأن اجلينوم لي������س بيئة جامدة. 
فاجلينات املضافة ميكن أن تتحول بوس������ائل مختلفة، وهذا 

ما قد يحصل أيضا حتى بعد عدة أجيال.« ويؤكد <ويليامز> 
عل������ى أن »النتيجة احملتملة ميكن أن تك������ون بالفعل نباتات 

سامة نشأت سهوا أثناء عملية االختبار.«
ويعت������رف <ويليامز> بأنه ينتمي إل������ى أقلية صغيرة من 
البيولوجيني الذين يثيرون تس������اؤالت ح������ادة حول مأمونية 
احملاصي������ل الزراعية املعدلة جينيا، ويعود الس������بب الوحيد 
ف������ي ذلك - كما يقول - إل������ى أن العاملني في مجال التقانة 
اجلزيئية النباتية يس������عون إلى حماية مصاحلهم. فالتمويل 
يأت������ي مبعظمه من الش������ركات التي تبي������ع املنتجات املعدلة 
جينيا، وهي شركات تفضل، إلى حد بعيد، الباحثني الذين 
يستقصون طرقا تشجع على استخدام التعديل اجليني في 
الزراعة. ومن ثم يتابع قائال إن البيولوجيني الذين يشيرون 
إلى املخاط������ر الصحي������ة، أو غيرها من املخاط������ر املرتبطة 
باحملاصي������ل الزراعية املعدل������ة جيني������ا، أو الباحثني الذين 
يقدم������ون مجرد تقارير أو يدافعون فقط عن بيانات تش������ير 
إلى احتمال وجود مخاطر بهذا الش������أن، يجدون أنفس������هم 
عرضة لهجمات شرس������ة على س������معتهم العلمية، وهذا ما 
يجعل العلماء املدركني للمش������كالت املتعلقة باألغذية املعدلة 

جينيا يلزمون الصمت.
وبصرف النظر عما إذا كان <ويليامز> مصيبا أو مخطئا، 

ARE ENGINEERED FOODS EVIL? )�(
genetically modified )1(

باختصار
له������ذه احملاصي������ل غالبا ما يعب������رون عن رفضهم للبين������ات املضادة 

.unscientific بأسلوب ينم عن االستخفاف، وحتى الالعلمية
إن التحليل الدقيق ملخاطر وفوائد احملاصيل املعدلة جينيا يوحي 

إلينا بضرورة إخضاعها الختبارات موسعة وموثوق بها.

تش������ير معظم البحوث حول احملاصيل املعدلة جينيا (GM))1( إلى 
أنها أغذية مأمونة وبإمكانها إطعام املاليني من جياع العالم حاليا.

بيد أن االنتقادات املوجه������ة إلى احملاصيل املعدلة جينيا ال ميكن 
رفضها بالكامل بهذه البساطة. إضافة إلى ذلك، فإن العلماء املوالني 

املجلد 29 العددان 12/11
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ف������إن ما ال ميكن إن������كاره هو األمر 
اآلتي: على الرغم م������ن وجود أدلة 
دامغة عل������ى أن املنتج������ات املعدلة 
جينيا ميكن تناولها بأمان، ال يزال 
اجلدل حول اس������تعمالها محتدما، 
بل بات في بعض أنحاء العالم أكثر 
شراسة من أي وقت مضى. وبوسع 
املش������ككني أن يجادل������وا طبعا بأن 
االس������تمرار في هذه املشادات هو 
أم������ر مفيد بحد ذاته، فال إفراط في 
احلذر حيال ما نشهده من عبث في 
األسس اجلينية ملا يزود به العالَم من 
إمدادات غذائية. أما بالنس������بة إلى 
باحثني من أمثال <گولدبرگ>، فإن 
اس������تمرار املخاوف بشأن األغذية 
املعدلة جينيا هو أمر يثير الس������خط 
موضحا:  <گولدبرگ>  ويتابع  حقا. 
»على الرغم م������ن مئات املاليني من 
التج������ارب اجلينية التي جترى على 
جمي������ع أنواع الكائن������ات احلية في 
س������ائر أرجاء األرض، وعلى الرغم 
من باليني الوجب������ات التي يتناولها 
الناس دون أية مشكلة، يتبني لنا مرة 

أخرى كم نحن جاهلون فعال.«
وهك������ذا من هو مح������ق: مؤيدو 
احملاصي������ل الزراعية املعدلة جينيا 
أو نقاده������ا؟ عندم������ا نتمعن جيدا 

في األدلة التي يس������وقها كال الطرفني، ونوازن بني املخاطر 
واملنافع، فإننا س������رعان ما نفاجأ بوض������وح معاِلم الطريق 

للخروج من هذه املعضلة.

فوائد ومخاوف)�(
إن العلوم املعنية بدراس������ة مأمونية احملاصيل الزراعية 
املعدلة جينيا ال تبحر سوى في اجتاه واحد. وهذا ما يفهم 
أيضا من كالم <D. زيلبرمان> ]اخلبير في االقتصاد الزراعي 
والبيئي من جامعة كاليفورنيا، بيركلي وواحد من الباحثني 
القالئل الذين يتحلون باملصداقية لدى شركات الكيماويات 
الزراعية ولدى نقادهم على حد س������واء[ فهو يزعم أن فوائد 
احملاصيل املعدل������ة جينيا تفوق مخاطرها الصحية إلى حد 

كبي������ر )وهو بالطبع زعم نظري حتى اآلن(. يقول <زلبرمان> 
بهذا الصدد: »لقد أدى اس������تعمال احملاصيل املعدلة جينيا 
إلى انخفاض في أسعار املواد الغذائية وإلى تعزيز سالمة 
املزارعني من خالل إتاحة الفرصة لهم باس������تخدام كميات 
أق������ل من املبيدات احلش������رية. كما أدى أيض������ا إلى ارتفاع 
في ناجت احلبوب والقطن وفول الصويا بنس������بة 20 إلى 30 
ف������ي املئة، األمر الذي مكن بعض الناس من البقاء على قيد 
احلياة. وإذا ما مت اعتماد احملاصيل الزراعية املعدلة جينيا 
في كافة أنحاء العالم على نطاق أوس������ع مما هو عليه اآلن، 
فسوف تنخفض أسعار األغذية ويتناقص عدد األشخاص 

الذين ميوتون جوعا.«
ويتابع <زلبرمان> قائال إن هذه املزايا جميعها س������وف 

 BENEFITS AND WORRIES )�( 
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تكتس������ب أهمية أعظم في املس������تقبل، حيث تشير تقديرات 
منظم������ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إلى أن كمية الغذاء 
التي ينتجها العالم اليوم يجب أن تزداد بنسبة 70% بحلول 
عام 2050 لنتمكن فقط من مواكبة النمو السكاني. وإضافة 
إلى ذلك، فإن تغير املناخ سوف يجعل استصالح الكثير من 
األراضي الصاحلة للزراعة أكثر صعوبة في س������ائر أنحاء 
العالم. كما ميكن للتعديل اجليني أن يوفر لنا عائدات أكبر، 
ويجعلنا قادرين أيضا على زراعة األراضي اجلافة واملاحلة، 
وزراعة مزروع������ات تتحمل درجات حرارة عالية ومنخفضة 

وتقاوم احلشرات واألمراض ومبيدات األعشاب.
ولكن، على الرغم من هذه التباش������ير الواعدة، فال يزال 
الكثيرون في العالم منش������غلني بحظر األغذية املعدلة جينيا 
ووضع قيود عليها واالبتعاد عنها بأساليب متعددة. فاالحتاد 
األوروب������ي، مث������ال، ال يقبل من احملاصيل األمريكية س������وى 
 Monsanto من إنتاج شركة MON810 نوعني فقط، هما ذرة
وبطاطا أمفلورا لش������ركة BASF، ويعود السبب في ذلك إلى 
أن أنواع الذرة وفول الصويا التي تنتجها الواليات املتحدة 
تكاد تكون جميعها معدلة جينيا. إلى جانب ذلك، فقد قامت 
ثمانية بلدان في االحتاد األوروبي بحظر احملاصيل املعدلة 
جينيا كليا. في آس������يا كلها، مبا في ذل������ك الهند والصني، 
ال ت������زال احملاصيل املعدلة جيني������ا مبعظمها تتطلب موافقة 
احلكومة. وال يستثنى من ذلك حتى األرز املقاوم للحشرات 
الذي يتميز بأن محاصيله أوفر، وأن احتياجه إلى املبيدات 
احلشرية أقل. وفي إفريقيا أيضا، حيث املاليني يتضورون 
جوعا، رفضت بلدان عدة استيراد األغذية املعدلة جينيا على 
الرغم من تكاليفها املتدنية )ألن محاصيلها أوفر واحتياجها 
إلى املاء واملبيدات احلشرية أقل(. قامت كينيا، مثال، بحظر 
هذه األغذية جميعها بذريعة انتش������ار حاالت س������وء التغذية 
على نطاق واس������ع في البالد. وال توج������د دولة لديها خطط 
واضحة لزراعة األرز الذهبـــي)1( - وهو محصول مهندس 
جيني������ا ليحتوي على كمية م������ن الڤيتام������ني A تفوق كميته 

املوجودة في الس������بانخ )األرز الطبيع������ي ال يحتوي كما هو 
 A ال س������يما وأن عوز الڤيتامني ،)A معروف على الڤيتامني
املنتش������ر في البلدان النامية يؤدي إلى وفاة أكثر من مليون 
ش������خص س������نويا وإصابة نحو نصف مليون شخص آخر 

.irreversible blindness بإحدى حاالت العمى الالعكوسة
وال تزرع النباتات املعدلة جينيا سوى في ُعْشر األراضي 
الزراعية في العالم. وتسعون في املئة من احملاصيل املعدلة 
جينيا التي ينتجها كوكبنا تزرع في أربعة بلدان وحس������ب: 
الوالي������ات املتحدة وكندا والبرازي������ل واألرجنتني. أما بلدان 
أمريكا الالتينية األخرى، فإنها ال تقبل هذه النباتات. وحتى 
في الواليات املتحدة نفسها، باتت األصوات املنددة باألغذية 
املعدلة جينيا أعلى من ذي قبل، حيث بدأت عش������رون والية 
أمريكي������ة على األقل، وحتت تأثير اإلع������الم، تفكر جديا في 

فرض لصاقات التوسيم على هذه األغذية.
وهذه الفعاليات جميعها يغذيها اخلوف منذ أمد طويل. 
فقد أخذ القلق املرتبط مبأمونية األغذية املعدلة جينيا يساور 
الن������اس عموما منذ أن ق������ام العلماء في جامعة واش������نطن 
بتطوير أول نباتات التب������غ املعدلة جينيا عام 1970. وعندما 
وصلت احملاصيل املعدلة جينيا إلى األس������واق في منتصف 
تس������عينات القرن العش������رين ألول مرة، قوبلت برفض بالغ 
الوضوح من قبل منظمة الس������الم األخضر ونادي سييرا)2( 
و<R. نادر> واألمير <تش������ارلز> وعدٍد من مش������اهير رؤساء 
الطهاة. وقد َدبَّ الرعب في قلب املس������تهلك األوروبي، على 
وجه التحديد، حيث أظهرت دراس������ة مس������حية أجريت عام 
1997، على س������بيل املثال، أن 69% من النمساويني يعتبرون 

أن األغذية املعدلة جينيا تنطوي على مخاطر جس������يمة، في 
حني لم تتجاوز نس������بة األمريكيني الذي كانوا يشاطرونهم 

هذا الرأي ال� %14. 
ونزعة الشك عند األوروبيني حيال األغذية املعدلة جينيا 
من������ذ فترة طويلة، ُتضاف إلى هموم أخرى، كاالس������تياء من 
الصناعة الزراعية األمريكية، على س������بيل املثال. وبصرف 
النظر عن األساس الذي يستند إليه هذا الشك وتلك الهموم، 
فق������د كان للموقف األوروبي، على أية حال، صدى تردد في 
س������ائر أنحاء العالم وترك أثرا في سياس������ات البلدان التي 
كان ميك������ن للمحاصيل املعدلة جينيا أن تعود عليها بفوائد 
جم������ة. ويقول <زيلبرمان> بهذا الص������دد: »ال يهتم األفارقة 
مبا نفعله، نحن املتوحش������ون ف������ي أمريكا. فهم ينظرون الى 
أوروبا فقط، ويش������اهدون كيف ترف������ض احملاصيل املعدلة 

Golden Rice )1(
Sierra club )2(

David H. Freedman
<فريدمـــان>، منذ 30 عاما يجمع بني العلم والتقانة واألعمال التجارية. وكتابه األخير 

»اخلطأ« يبحث في القوى التي تدفع العلماء وغيرهم من اخلبراء إلى تضليلنا.

املؤلف
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أساسيات

 How to Build a Better Plant )�(
)blight )1: مرض اللفحة
Modification Genetic )2(

كيف ننشئ نباتا أفضل)�(
للتعديل اجليني وتربية النبات التقليدية قواســـم مشتركة كثيرة، فكالهما ينتمي 
إلـــى الطـــرق التي ُتنتج محاصيل جديدة من خالل إحـــداث تغيير في اجلينومات 
النباتيـــة. أمـــا التباينـــات بينهمـــا فتتعلق باألدوات املســـتخدمة وعـــدد اجلينات 

املُستبدلة ومدى ارتياح املستهلك العادي لها.

جينوم كلي

اجلني/ اجلينات 
املستهدفة

نبتة مقاومة ملرض اللفحة)1(، ولكن 
ثمرتها ليست محببة للنفس إاّل قلياًل   

طريقة اجلرثومة النباتية
النقل اجلرثومي للدنا إلى داخل اخللية النباتية

طريقة بندقية جسيمات الدنا
يتم حقن اخللية النباتية بجسيمات معدنية مغّلفة بفتات من الدنا

خلية جرثومية

بندقية اجلسيمات

خلية نباتية

خلية نباتية

إعادة

تلقيح 
متصالب

تلقيح 
متصالب

نبتة مقاومة ملرض اللفحة
وثمرتها محببة للنفس كثيرًا

تنقسم اخلاليا 
املتضمنة دنا 

معّدال ثم تتكاثر 
موّلدة جياًل جديدًا 

من النباتات 
الصغيرة 

نبتة لديها استعداد لإلصابة 
مبرض اللفحة)1(، ولكن ثمرتها 

محببة للنفس كثيرًا

تهجني اعتيادي)1( 
منذ األيام األولى في تاريخ 
الزراعة، والبشر يختارون 

النباتات التي تنسجم 
خصائصها مع رغباتهم، 

فيقومون بتهجينها للحصول 
على مناذج جديدة منها، حتقق 

لهم تلك الرغبات أو حتى ما 
يفوق ذلك. وفي مثل هذه احلالة، 

يكون لنبتة البندورة، مثال، 
سمتان: سمة املقاومة ملرض 

اللفحة blight املوروثة من 
أحد الوالدين، وسمة 

اإلثمارية العالية 
املوروثة من اآلخر.

التعديل اجليني)2(
في تسعينات القرن العشرين، 
بدأ العلماء بتطوير طرق ألخذ 
جينات محددة من نبات معنّي 
وإدخالها بسرعة في دنا نبات 

آخر - وهي وسيلة تتسم 
بالسرعة وهدفها النهائي 

هو الذي يهدف إليه التهجني 
االعتيادي. وقد استخدم 

الباحثون املبّكرون جرثومة 
زراعية معطلة الفاعلية  

لتهريب اجلينات إلى داخل 
اخلاليا النباتية. وفي وقت 
الحق، قام علماء من جامعة 

كورنيل، بتطوير طريقة تسمى 
 the طريقة بندقية جسيم الدنا
 ،DNA particle gun method

حيث يقوم املهندسون بإطالق 
كرات التنگسنت املغطاة بالدنا 

من خرطوشة بارود فارغة 
على جدران خاليا النبات 

املستهدف.

يتم دمج 
اجلينات النباتية 

املستهدفة بحلقة 
مكونة من الدنا 

اجلرثومي
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جينيا هناك، فيمتنعون مبنتهى البس������اطة عن استعمالها«. 
لقد اس������تنفرت القوى املقاومة للتعدي������ل اجليني في أوروبا 
لدعم املبدأ الوقائي precautionary principle، الذي يقضي 
بتجمي������د جميع اجلهود املتعلقة به������ذه احملاصيل حتى يتم 
التأكد من أن تقانة التعديل اجليني آمنة متاما، وذلك بذريعة 
أن حترير هذه احملاصيل االجتياحية والس������امة من قيودها 
والس������ماح لها باالنتش������ار في العالم، سوف يترتب عليهما 

عواقب كارثية بشكل أو بآخر.
ولكن - وكم������ا يعلم الباحثون في الط������ب جيدا - ليس 
بوس������عنا تقدمي »دليل قاطع على مأمونية« أي شيء فعليا. 
وامل������رء ال������ذي يبذل جه������دا محموما للعثور عل������ى املخاطر 
الكبيرة وإظهارها للعيان سوف يكون مصيره الفشل، وهذا 

ما ينسحب أيضا على احملاصيل املعدلة جينيا.

سجل نظيف)�(
منذ آالف الس������نني، قام اجلنس البش������ري باس������تنبات 
احملاصيل الزراعية بصورة انتقائية، وأدخل من خالل ذلك 
تغييرات على جينوم النباتات. ومنذ زمن طويل يعتبر القمح 
العادي نباتا ال تتم هندسته سوى على يد اإلنسان حصريا. 
فهو نبات ال ميكنه العي������ش خارج املزارع، نظرا ألن بذوره 
ال تنتث������ر. ومنذ نحو 60 عاما ال يزال العلماء يس������تخدمون 
 DNA مل������زج دنـــا mutagenic techniques تقنيـــات مطفـــرة
النباتات مبواد مشعة ومواد كيميائية، وتكوين سالالت، من 
القمح واألرز والفول الس������وداني واألجاص، أصبحت متثل 
إح������دى الركائز الزراعية. ولم ُتِثر هذه املمارس������ة التطبيقية 
لدى العلماء، وال عموم الناس، سوى بعض االعتراض، ولم 

تسبب كذلك أية مشكلة صحية معروفة.
بيد أن هناك فرقا ال بد من تسليط الضوء عليه. ففي حني 
أن التنمية االنتقائية والتقني������ات املطفرة تعنيان بتوليد رزم 
كبيرة من اجلينات املس������تبدلة أو املعدلة، فإن تقانة التعديل 
اجلين������ي، في املقابل، تس������مح للعلماء بأخ������ذ جني واحد أو 
أكثر من أنواع أخرى م������ن النباتات، أو حتى من اجلراثيم 
أو الڤيروس������ات أو احليوانات، ثم غرزه في اجلينوم. ويرى 
املؤيدون أن هذه الدقة التي تتمتع بها تقانة التعديل اجليني 
ال تترك مج������اال للمفاجآت إال على نطاق ضيق جدا. ويقول 
معظ������م اختصاصيي التقانة اجلزيئية النباتية أيضا إنه إذا 
ظهرت احلالة املس������تبعدة للغاية أساسا التي تشكل تهديدا 
صحيا مباغتا يأتينا من أح������د النباتات املعدلة جينيا، فإن 
العلماء عندئذ س������يكونون قادرين على حتديد هذا التهديد 

والقضاء عليه بس������رعة. ويقول <گولدب������رگ> بهذا الصدد: 
»إننا نعرف إلى أين يذهب اجلني، ولدينا القدرة على قياس 
نشاط أي من اجلينات املجاورة له. كما ميكننا أيضا، وبدقة 
تامة، حتديد التغيرات التي حتصل، وتلك التي ال حتصل«. 
]للمزي������د م�ن املعلومات عن الدراس������ة التحليلي������ة للنباتات 
املعدلة جينيا بخصوص الس������المة الصحية، انظر: املخاطر 

على املائدة«،       ، العددان 9/8(2001) ص 50[.
وعل������ى الرغم م������ن أن إضافة دنا ڤيروس������ي إلى النبات 
قد يثير وقعها إحساس������ا بالقش������عريرة، ف������إن القيام بهذه 
العملي������ة في الواقع، ليس باألمر املعقد، كما يقول املؤيدون. 
فالڤيروس������ات تدِخل دناها في جينوم������ات احملاصيل، وفي 
جينومات اإلنس������ان وغيره من املتعضيات organisms، منذ 
ماليني السنني. وغالبا ما تقوم الڤيروسات بتزويد املضيف 
بجينات حتملها م������ن األنواع األخرى، األمر الذي يفس������ر 
ملاذا جينوماتنا محملة مبتتاليات جينية ال يعود أصلها إلى 
الڤيروسات وحس������ب، بل إلى غيرها من األنواع الالبشرية 
أيضا. ويقول <A. ماك هيوگ������ن> ]اختصاصي علم الوراثة 
اجلزيئية النباتية في جامعة كاليفورنيا - ريفرسايد[: »عندما 
يزعم خصوم التعدي������ل اجليني بأن اجلينات في الطبيعة ال 
تنتقل عبر حائـــل األنـــواع species barrier، فإن ذلك ال ينم 
س������وى عن جهل صريح. فحش������رة من البازالء حتتوي على 
جين������ات فطرية، و»القمحيل������م triticale« هو هجني من القمح 
والش������يلم مت العثور عليه في بعض أن������واع الدقيق وحبوب 
طعام اإلفط������ار قبل أكثر من قرن بقليل. وبهذا اخلصوص، 
نا  ف������إن القمح نفس������ه هو هجني عاب������ر لألنواع أجنبت������ه ُأمُّ
الطبيع������ة ورعته على مر األزمان. وما يقوم به موّلدو النبات 

االعتياديون ال يختلف عن ذلك.«
ه������ل ميكن أن يؤدي تناول النباتات املعدلة جينيا إلى حالة 
تس������مح للدنا اجلديد بأن يشق طريقه وصوال إلى دنانا؟ هذا 
ممك������ن نظريا، ولكن احتمال حدوثه ضئيل للغاية، فالعلماء لم 
يس������بق لهم أبدا أن عثروا على م������ادة جينية قادرة على البقاء 
ساملة من رحلتها عبر اجلهاز الهضمي لإلنسان، لتكون قادرة 
عل������ى نقل هذا الدنا اجلديد إلى داخ������ل اخلاليا. وإلى جانب 
ذلك، فنحن نتعرض على نحو روتيني للڤيروس������ات واجلراثيم 
التي تستخدم جيناتها في األغذية املعدلة جينيا - بل حتى أننا 
نستهلكها بصورة مستمرة. فاجلرثومة B. thuringiensis، على 
سبيل املثال، التي تنتج بروتينات قاتلة للحشرات، يتم إدراجها 
أحيانا في قائمة املبيدات احلش������رية الطبيعية املستخدمة في 

A CLEAN RECORD )�( 
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الزراعة العضوية. ويعق������ب <گولدبرگ> على ذلك قائال: »إننا 
نأكل هذه املواد منذ آالف السنني.«

ويقول املؤيدون أيضا إن البشرية قد استهلكت - على أية 
ح������ال - تريليونات من وجبات الطع������ام التي تتضمن مكونات 
معدل������ة جينيا على مدى العقود القليلة املاضية، ولم تس������جل 
أية حال������ة مرضية مت التحقق من أنها جنم������ت عن التغييرات 
اجلينية. فقد أش������ار <M. ليناس> ]الناش������ط واملعارض البارز 
للتعديل اجليني س������ابقا والذي أعلن أمام الرأي العام س������نة 
1912 ع������ن حتوله إلى داعم قوي له������ذه التقانة[ إلى أن جميع 

األخبار التي مت تس������جيلها رسميا وكانت تروج لفكرة الكارثة 
الغذائي������ة، كانت أخبارا تتعلق مبحاصي������ل غير معدلة جينيا. 
وخير مثال عل������ى ذلك، براعم الفاصولي������ا العضوية املصابة 
بجرثومة اإلشـــريكية القولونية Escherichia coli، التي كانت 

سببا في وفاة 53 شخصا في أوروبا عام 2011.
وكثي������را ما يحط النقاد من قدر البحوث التي جترى في 
الواليات املتحدة حول مأمونية األغذية املعدلة جينيا، والتي 
غالبا ما متّول، أو حتى جترى، من قبل الش������ركات املنتجة 
لهذه األغذية، كشركة monsanto، على سبيل املثال. غير أن 
هناك بحوث������ا كثيرة عن هذا املوضوع تصدر عن املفوضية 
األوروبي������ة، أي عن الهيئة اإلدارية لالحت������اد األوروبي، وال 
ميكن رفض هذه الدراس������ات مبجرد االدعاء بأنها صادرة 
ع������ن إحدى أدوات اللوبي الصناع������ي. وقد قامت املفوضية 
األوروبي������ة بتموي������ل 130 مش������روعا بحثيا ح������ول مأمونية 
احملاصيل املعدلة جينيا، وكلفت أكثر من 500 فريق مستقل 
بإجنازها، حيث خلص اجلميع إل������ى أن احملاصيل املعدلة 

جينيا غير محفوفة بأي خطر.
وقد خلص إلى هذا االستنتاج عدد كبير من الفرق البحثية 
املوثوقة األخرى. فالس������يد <G. جافي> ]مدير قس������م التقانة 
احليوية مبركز العلوم للمصلحة العامة؛ وهو مركز يقع في 
العاصمة واشنطن؛ يضم مجموعة من حماة املستهلك تعمل 
على أس������اس علمي[ يشير ُمكَرها، إلى أن املوقف الرسمي 
للمركز من األغذية النباتية املعدلة جينيا ليس باملوقف املؤيد، 
وال املعارض. ومع ذلك، فهو يؤكد بوضوح على أن السجل 
العلمي ال ريب فيه، ويقول: »احملاصيل املعدلة جينيا احلالية 
ميكن تناولها بأمان، وال خطر على البيئة من زراعتها«. إلى 
جانب ذلك، فإن كال م������ن الرابطة األمريكية لتطوير العلوم، 
واجلمعية الطبي������ة األمريكية، واألكادميية الوطنية للعلوم قد 
أب������دت دعمها للمحاصيل املعدلة جينيا من دون حتفظ. كما 
أن إدارة الغ������ذاء وال������دواء األمريكي������ة ونظيراتها في بعض 
البلدان األخرى، قامت معا مبراجعة مجموعات ضخمة من 

البحوث مرات عدة، واستنتجت أن احملاصيل املعدلة جينيا 
ال تش������كل تهديدا فريدا على الصحة. وهناك العشرات من 
الدراس������ات التي أجراها باحث������ون أكادمييون وذهبوا فيها 

إلى تأييد هذا الرأي. 
أم������ا معارضو األغذية املعدلة جيني������ا، فيلفتون النظر إلى 
عدد قليل من الدراسات التي تشير إلى مشكالت ممكنة تتعلق 
باملأموني������ة. غير أن مراجعي هذه الدراس������ات قاموا بتفنيدها 
كلها تقريبا. وخير مثال على ذلك هو الدراس������ة التي أجراها 
<A. بوس������تاي> ]اختصاصي الكيمياء احليوي������ة النباتية عام 

1998، ال������ذي كان يعمل آنذاك مبعهد روويت في اس������كتلندا[ 

حي������ث وجد أن الفئران التي متت تغذيتها ببطاطا معدلة جينيا 
صارت تعاني اضطرابا في النمو وتغيرات في اجلهاز املناعي. 
وقد تب������ني فيما بعد أن ه������ذه البطاطا لم تكن معدة أساس������ا 
لالستهالك اآلدمي، بل كانت مصممة، في حقيقة األمر، كمادة 
سمية ألغراض بحثية، األمر الذي دفع معهد روويت، في وقت 
الحق، إلى أن يصف ه������ذه التجربة بالقذرة ويرفض نتائجها 

ويتهم <بوستاي> بسوء التصرف.
وهناك قصص مشابهة كثيرة. ففي اآلونة األخيرة اكتشف 
فريق برئاسة الباحث <E .Q. سيراليني> ]من جامعة كني لوفير 
نورماندي في فرنسا[ أن اجلرذان التي تتغذى بنوع شائع 
من الذرة املعدلة جينيا تصاب بالسرطان مبعدل مرتفع إلى 
حد مرعب. بيد أن <سيراليني>، املعروف بحمالته املضادة 
للتعدي������ل اجليني منذ زمن طويل، اتهم م������ن قبل نقاده بأنه 
اعتمد في دراسته على ساللة من اجلرذان املؤهبة لإلصابة 
باألورام بدرجة عالية، وأنه لم يس������تخدم عددا كافيا منها، 
وأن دراسته لم تتضمن مجموعات املراقبة املطلوبة، كما أنه 
ل������م ينجح في إبالغنا بالعديد من تفاصيل التجربة، مبا في 
ذل������ك الكيفية التي أجرى بها حتليله. وقد رفضت الس������لطة 
األوروبية ملأمونية األغذية نتائج دراس������ته بعد املراجعة. كما 
أن العديد من ال������وكاالت األوروبية األخرى قد خلصت إلى 
النتيجة ذاتها. ويعلق <M. هيوگن> على ذلك قائال: »لو كانت 
الذرة املعدلة جينيا ذرة س������امة، لكان أحد منا قد الحظ ذلك 
قبل اآلن. لقد مت دحض مزاعم <س������يراليني> من قبل جميع 

املعنيني بالتعليق عليها.«
ويرى بعض العلماء أن االعتراضات على األغذية املعدلة 
جيني������ا ال تأت������ي من جانب العل������م بقدر ما تأتين������ا من عالم 
السياسة، وأن السبب الوحيد الذي يدفع هؤالء السياسيني 
إلى رفض منتجات الشركات املتعددة اجلنسيات الكبرى - 
ذات التأثير الهائل في اإلمداد الغذائي والتي تتحمل بالتالي 
مسؤولية املخاطر التي حتف بالتعديل اجليني - هو أن هذا 
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الرفض يشكل وسيلة سهلة لتأجيج اجلماهير ضد الزراعة 
الصناعي������ة. وبهذا الصدد يقول <گولدبرگ>: »ال عالقة لذلك 
بالعلم إطالق������ا. إنه ضرب من األيديولوجيا«. أما الناش������ط 
املناهض للتعديل اجليني س������ابقا، <ليناس>، فال يوافق على 
ذلك وحسب، بل ذهب مؤخرا إلى أبعد من ذلك حني وصف 
احلشد املعارض للتعديل اجليني بأنه »حركة مضادة للعلم 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى.«

استمرار الشكوك)�(
بيد أن رف������ض جميع االعتراضات عل������ى األغذية املعدلة 
جينيا ليس باألمر اليس������ير، فآثاره������ا البعيدة في الصحة قد 
تك������ون طفيفة جدا، وارتباطها بتغي������رات بيئية معينة يكاد من 
املستحيل إقامة الدليل عليه. فعلى الرغم من أن العلماء، مثال، 
يعتق������دون منذ وقت طويل بأن داء ألزهامير وأنواعا كثيرة من 
السرطانات ُترّد جزئيا إلى عوامل بيئية، فإن قلة منهم فقط قد 

تدعي بأننا قمنا بتحديد هوية هذه العوامل جميعها.
وي������رى املعارضون أننا جنانب الصواب حني نقول إن 
املشكالت التي قد تنجم عن عملية التعديل اجليني هي أمر 
مس������تبعد ملجرد أن اجلينات التي يطالها التعديل هي أقل 
عددا وهويتها أكثر وضوحا مما يعتقد. إن <D. ش������وبرت> 
]الباح������ث املتخصص في داء ألزهامي������ر، ورئيس مختبر 
البيولوجي������ا العصبية اخللوية مبعهد س������الك للدراس������ات 
البيولوجية في الجوال - كاليفورنيا[ يؤكد، مثال، أن جينا 
واحدا بخصائص محددة جيدا ميكنه أن يستوطن جينوم 
النبات املس������تهدف بطرق مختلفة كثي������رة. ويوضح قائال: 
»يستطيع هذا اجلني أن يتحرك إلى األمام أو إلى اخللف، 
وفي مواقع مختلفة، وبنس������خ متعددة، حيث تكون النتيجة 
املترتب������ة على ه������ذه اخلصائص املتباينة أش������ياء متعددة 
يختل������ف أحدها عن اآلخر«. وكما يش������ير <ويليامز> ]من 
جامعة كاليفورنيا - لوس أجنيلوس[ فإن جينوما ما غالبا 
ما يس������تمر بالتغير في األجيال املتعاقب������ة بعد إخضاعه 
لعملية الغرز insertion التي تركته يعمل وفق نظام يختلف 
ع������ن النظام ال������ذي كان معدا له أص������ال، ومت اختباره في 
البداية. ويضيف <وليام������ز> أن هناك أيضا ظاهرة تدعى 
التطفير اإلقحامي insertional mutagenesis، والذي يعني 
بأن غ������رز جني ما يفضي ف������ي نهاية املط������اف إلى تثبيط 

اجلينات املجاورة.
صحيح أن عدد اجلينات الت������ي يطالها التغيير في نبتة 
معدل������ة جينيا هو على األرجح أقل بكثير جدا، مما هو عليه 
في نظيراتها املستنبتة بالطرق التقليدية، بيد أن املعارضني 

يزعمون أن املبادلة اإلجمالية للجينات - أو باألحرى تعديل 
ح������زم كاملة منها - هي عملية طبيعي������ة حتدث في النباتات 
منذ نصف بليون س������نة. وألنها كذلك، فهي جتنح ألن حتمل 
لنا بعض املفاجآت املروعة في الوقت احلاضر. ومن جانب 
آخ������ر، فإن تغيير جني واحد قد تكون له نتائج أكثر تدميرا، 
مصحوب������ة بآث������ار متوج غي������ر متوقعة، مبا ف������ي ذلك إنتاج 

بروتينات جديدة قد تكون سامة أو مسببة للحساسية.
ويش������ير املعارضون أيضا إلى أن أمناط التبدل الناجمة 
عن غرز جينات مأخوذة من نوع آخر قد تكون أكثر فاعلية، 
أو أكث������ر تعقيدا، أو أكثر مراوغة، من تلك التي تنش������أ عن 
اجلينات املستبدلة بطرق االستنبات االعتيادية ضمن النوع 
الواح������د. ولكن مجرد غياب الدليل حتى اآلن على أن املادة 
اجلينية حملصول معدل جيني������ا ميكنها أن تنقل اجلني إلى 
داخل جينومات األش������خاص املستهلكني لهذا احملصول، ال 
يعن������ي بتاتا أن مثل ه������ذه العملية لن حتدث أبدا، أو أنها لم 
حت������دث بالفعل ويجب إيقافها اآلن. ق������د يكون من الصعب 
إماطة اللثام عن هذه التغيرات، فأثرها في إنتاج البروتينات 
قد ال نستطيع اكتشافه حتى عن طريق الفحص املختبري. 
ويقول <وليامز> بهذا الصدد: »ميكنك بالتأكيد أن تكتشف 
هذه التغيرات إذا كانت تتمثل نتيجتها في أن النبتة ال تنمو 
بصورة جيدة جدا، ولكن هل بوسعك أن تكتشفها إذا كانت 
نتائجها تتجلى في إنتاج بروتينات لها آثار بعيدة في صحة 

األشخاص الذين يتناولونها؟«
ومما ال شك فيه أيضا هو أن العديد من العلماء، الذين 
يبحثون في التعديل اجليني ويؤيدونه، يتسمون بالفجاجة 
البالغة، وحتى الالعلمية، في تعاطيهم مع النقاد. فأنصار 
التعدي������ل اجليني يقوم������ون أحيانا بحش������ر أي عالم يثير 
تساؤالت حول املأمونية في خانة النشطاء والباحثني سيئي 
السمعة. ف�<س������يراليني> ]ذلك الباحث الذي قام بالدراسة 
الت������ي وجدت معدالت س������رطان عالية عن������د اجلرذان التي 
تتغذى بأطعمة معدلة جينيا[ له مناصروه أيضا، وإن كان 
معظمهم من غي������ر العلماء، أو الباحثني املتقاعدين املنتمني 
إلى مؤسس������ات مغمورة، أو العلماء غير املتخصصني في 
البيولوجيا. وحتى <ش������وبرت> ]الذي يعمل مبعهد سالك[ 
، هو اآلخر، على أن دراس������ة <سيراليني> مت رفضها  ُيصرُّ
جورا وظلما. وبوصفه واحدا من الذين يديرون دراس������ات 
الس������المة الدوائية، وعل������ى دراية جيدة بش������روط اجلودة 
اخلاصة بدراسات السموميات عند احليوان، فهو يرى أن 
<سيراليني>، قد استحق العالمة املطلوبة. ويصر <شوبرت> 

PERSISTENT DOUBTS )�( 
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أيضا على أن توليد اجلرذان، الذي اسُتْخِدم في الدراسة 
املذكورة، هو أمر ش������ائع في الدراسات الدوائية احملترمة، 
وبأعداد ال تزيد على عددها في دراس������ة <سيراليني> التي 
مت إجراؤه������ا مبنهجية معيارية، وذل������ك بصرف النظر عن 
تفاصي������ل حتليل البيانات التي ال تس������تحق االهتمام، ألن 

النتائج كانت مدهشة إلى حد بعيد.
يضم <ش������وبرت> صوته إلى صوت <وليامز>، باعتبار 
هذا األخي������ر أح������د البيولوجيني القالئل الذي������ن يعملون 
في معاهد محترمة وعقدوا الع������زم على مجابهة الغالبية 
القائل������ة ب� »مأمونية األغذية املعدلة جينيا«. فكالهما يدين 
الوض������ع الراهن، ويرى أن أكثر العلماء ميكن أن يجهروا 
مبعارضته������م للتعديل اجليني إذا تأكدوا أن ذلك ال يؤدي 
حتما إلى سحلهم في املجالت الدورية ووسائل اإلعالم. 
وكم������ا يزعمان، فإن ما يحرض هذه الهجمات هو اخلوف 
من أن عرض الش������كوك على املأل قد ي������ؤدي إلى تراجع 
في متويل هذا احلق������ل العلمي. ويضيف <وليامز> قائال: 
»سواء كانوا يدركون ذلك، أو ال يدركونه، فإن مصلحتهم 
تقتض������ي املضي ف������ي تطوير هذا احلق������ل، وتدفعهم إلى 

االبتعاد عن املوضوعية.«
ويضيف هذان العامل������ان أنهما أصبحا ضحية حلمالت 
هجوم منظمة على س������معتهما بعد أن نشرت مجالت دورية 
محترمة تعليقات لهما تتضمن تشكيكا في مأمونية األغذية 
املعدلة جينيا. وقد تذمر <ش������وبرت> أيضا من أن الباحثني 
الذي������ن يتوصلون إلى نتائج ميكن أن تثير تس������اؤالت حول 
مأمونية هذه األغذية، يتجنبون نشر نتائج بحوثهم خوفا من 
تداعياتها. ويعلق على ذلك قائال: »إذا انحرفت النتيجة عن 

الطريق املرسوم، فسوف يحطمونك مباشرة.«
هناك بينات تدعم صحة هذا االتهام، ففي عام 2009 نشرت 
مجلة Nature تفاصيل ردود الفعل العنيفة التي أثارتها دراسة 
متماس������كة تتحل������ى بالعقالنية كانت قد نش������رت في َمحاِضر 
جلس������ات األكادميية الوطنية األمريكية للعلوم من قبل باحثني 
م������ن جامعة لويوال - ش������يكاگو وجامعة نوت������ردام. وقد بينت 
الورقة أن الذرة املعدلة جينيا تنتقل - كما يبدو - من املزارع 
إلى بعض املج������اري املجاورة، حيث ميكن أن تش������كل خطرا 
على بعض احلشرات. فحسب الدراسات الصادرة عن مختبر 
هؤالء الباحثني، كانت ذبابات القمص caddis flies تبدو عليها 
بوادر معاناة حمية غذائية مكونة من طلع الذرة املعدلة جينيا. 
وما أن ُنِش������رت هذه الدراس������ة حتى قام عدد كبير من العلماء 
بشن هجوم عليها، حيث أشار بعضهم إلى أن الباحثني كانوا 

مهملني إلى حد ُيجيز اتهامهم بسوء التصرف.

الطريق إلى األمام)�(
هن������اك أرضية مش������تركة له������ذا اجل������دال، فالعديد من 
األص������وات املعتدل������ة تدعو إلى املضي في تس������ويق األغذية 
املعدل������ة جينيا مع املواظبة على إج������راء اختبارات املأمونية، 
أو حتى إجراء اختبارات مضاعفة على احملاصيل اجلديدة. 
بيد أن هذه األصوات، الت������ي تدعو أيضا إلى مراقبة دقيقة 
مس������تمرة لآلثار الصحية والبيئية مل������ا هو متداول حاليا من 
احملاصي������ل املعدلة جينيا، ال متيز ب������ني محصول وآخر من 
حيث حاجته إلى تدقيق خاص، و<جافي> على سبيل املثال، 
يش������ير إلى أن كافة احملاصيل ميك������ن إخضاعها ملزيد من 
الفحوص، ويقول: »يجب علينا جميعا أن نحس������ن أداءنا في 

مجال الرقابة الغذائية.«
حتى <ش������وبرت> يوافق على ذل������ك، ويعتقد، على الرغم 
من مخاوفه، بأن احملاصيل املعدلة جينيا ميكن تقدميها في 
املس������تقبل بصورة آمنة إذا مت حتسني وسائل االختبار، ثم 
يضيف: »تس������عون في املئة من العلماء الذين أحتدث إليهم 
يفترض������ون أن النباتات املعدلة جيني������ا اجلديدة يتم اختبار 
مأمونيتها بالطريقة نفس������ها التي تس������تخدمها إدارة الغذاء 
والدواء في اختبار األدوية اجلديدة. وهذا األمر ال يتم بتاتا، 

ويجب القيام به بكل تأكيد.«
س������وف تشكل االختبارات املش������ددة عبئا على الباحثني 
في مج������ال التعديل اجليني. كما ميكن أن تس������بب تباطؤا 
في عملية تزويد األس������واق مبحاصيل جديدة. ويقول <ماك 
هيوگن> بهذا الصدد: »لو مت تطبيق معايير االختبار احلالية 
اخلاصة بالتعديل اجليني حتى على احملاصيل املس������تنبتة 
بالوس������ائل التقليدية، ملا وصل معظمها إلى األسواق. فإالم 

سيؤول إليه األمر إذا ما أصبحنا أكثر حزما؟«
إن������ه لس������ؤال مش������روع. ولكن م������ع تزايد أع������داد احلكومات 
واملس������تهلكني املتكاتفني معا ضد احملاصي������ل املعدلة جينيا، فقد 
يك������ون إجراء االختب������ارات اإلضافية حال توافقي������ا يتيح للجنس 

البشري االستفادة من املزايا البالغة األهمية لتلك احملاصيل.  <
A WAY FORWARD )�( 

Scientific American, September 2013
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حدَّ اإلنترنت)�(
هذا ما صرح به رئيس بحوث مختبرات <بِل>: »للحيلولة دون

انهيار شبكة اإلنترنت حتت وطأة التزايد املطرد للبيانات، ال بد
من تغيير جذري للطريقة التي تتعامل بها الشبكة مع املعلومات.«

مقابلة أجراها <L. گرينماير>

 بحلول نهاية العام احلالي، سوف 
يفوق عدُد الهواتف الذكية واحلواسيب 
اللوحية وغيرها من املبتكرات املتصلة 
باإلنترنت عدَد البشر. ولعل ما هو أهم 
من ذلك أن األجه������زة النقالة املتزايدة 
الس������رعة والقوة التي تغزو األس������واق 
تول������د وتس������تهلك محت������وى معلوماتيا 
مبس������تويات غير مس������بوقة. فقد منت 
بيانات data األجهزة النقالة في العالم 
بنس������بة 70% عام 2012، وفقا ملا ورد 
 Cisco في تقرير أخير لشركة سيسكو
التي تصن�ع معظ������م التجهيزات التي 
ل اإلنترنت، إال أن س������عة البنية  ُتش������غِّ
التحتي������ة العاملية للش������بكات محدودة، 
وهذا م������ا يجعل الكثيرين يتس������اءلون 
متى س������نصل إل������ى احل������د األقصى 
لتلك الس������عة، وماذا سوف نفعل حني 

حصول ذلك.
طبعا، ثمة طرق عديدة لزيادة س������عة 
الشبكة، ومن أمثلة ذلك إضافة كبال)1( 
cables جدي������دة، وحش������و تل������ك الكبال 

مبزيد من األلياف الضوئية التي حتمل 
املعلومات، وتصريف حمل احلركة إلى 
ش������بكات أقمار صنعية أصغر، إال أن 
ه������ذه اإلجراءات ال تؤدي إال إلى تأخير 
احملتوم فقط، لذا ف������إن احلل هو جعل 
البنية التحتية الش������املة لإلنترنت أكثر 
ذكاء، وحتقيق ذلك يتطلب توفر مكونني 

أخرى  رئيسيني: حواسيب وجتهيزات 
تستطيع إجراء معاجلة أولية لبياناتها، 
أو رمب������ا ترش������حها أو جتمعه������ا قبل 
حتميلها على الش������بكة، وكذلك ش������بكة 
تس������تطيع فهم ما يج������ب أن تفعله بتلك 
البيان������ات فهم������ا أفض������ل، عوضا عن 
اعتباره������ا مج������رد تيار المتن������اه وغير 
متمايز من نبض������ات اآلحاد واألصفار 

وتراكيبها.
وملعرفة كيفية حتقيق هذه التطويرات 
اجلوهرية، حاورت مجلة س������اينتفيك 
أمريكان <M. هوفمان> ]رئيس بحوث 
مختبرات »ِبل« في هوملدل بنيوجرسي 
وهي ذراع البحث والتطوير لش������ركة 
ألكاتل- لوسنت Alcatel-Lucent[. فإلى 
تلك املختب������رات، بتبعياتها املختلفة)2(، 
يعزى الفضل في تطوير الترانزستور 
والليزر وأجهزة الترابط بالشحنة وكثير 
م������ن تقانات القرن العش������رين الرائدة 
األخ������رى. و<هوفم������ان>، الذي التحق 
مبختبرات »ِب�ل« ف�ي ع�����ام 1998 بع����د 
حص����ول�������ه على الدكتوراه من جامعة 
كارلزروه Karlsruhe بأملانيا، يرى هو 
وفريقه أن تشـــبيك املعلومـــات)3( هو 
مقاربة التطور الواعدة بزيادة س������عة 
اإلنترنت م������ن خالل زي������ادة درجات 
حاصـــل ذكائهـــا)4( (IQ). وفيم������ا يلي 

مقتطفات من احلوار:

The Edge of The Internet )�(
)1( كبل cable جمعها كبال قياسا بحبل جمعها حبال.

)2( كانت مختبرات »ِبل« قس������ما من الشركة األمريكية 
للهات������ف والب������رق AT&T قب������ل أن متتلكها ش������ركة 

ألكاتل-لوسنت. 
Information networking )3(

Intelligence Quotient )4(
the nonlinear shannon limit )5(

ساينتفيك أمريكان )SA(: كيف 
نعرف أننا نقترب من احلدود 

القصوى ملا لدينا حاليا من بنية 
حتتية لالتصاالت؟

>هوفمان>: املؤشرات تكاد ال تلحظ، 
إال أنها موجودة. وإليك مثاال شخصيا: 
حينما أستعمل سكايب Skype إلرسال 
فيلم ڤيديو على الهواء مباشرة ألوالدي 
وهم يلعبون الهوكي إلى والدي بأملانيا، 
يتجمد الفيلم أحيانا في أكثر اللحظات 
إثارة. وه������ذا ال يحصل كثي������را، ولكنه 
آخذ ف������ي التزايد مبعدل أكبر في اآلونة 
األخيرة، مما يش������ير إلى أن الشبكات 
بدأت تقع حتت وطأة تزايد كمية البيانات 

التي عليها نقلها. 
نحن نع������رف أن الطبيعة قد وضعت 
أمامن������ا حدودا معينة، فال ميكن أن ننقل 
إال كمية معينة من املعلومات على قنوات 
اتصال معينة. وتسمى هذه الظاهرة حّد 
شـــانون الالخطـــي)5( ]نس������بة إلى عالم 
الرياضيات <C. شانون> الذي عمل سابقا 
لدى مختبرات هواتف »ِبل«[، وهي تخبرنا 
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)photonic integration )1: أي الدارات املتكاملة الضوئية، 
وه������ي دارات متكاملة تس������تعمل الض������وء واألدوات 
البصري������ة ف������ي داخله������ا لتحقيق بع������ض الوظائف 
املنطقية، بدال من اس������تعمال األس������الك واإلشارات 

الكهربائية. 
spatial division multiplexing )2(

إل������ى أي مدى ميكننا أن ندف������ع بتقانات 
اليوم إلى األمام. ونحن قريبون جدا من 
ذلك احل������د فعال، ضمن معامل مقداره 2 
تقريبا. وبعبارة أخرى، إذا ضاعفنا كمية 
حركة الش������بكة التي لدينا اليوم، وهو ما 
ميكن أن يحصل في غضون الس������نوات 
األرب������ع أو اخلمس التالية، فإننا س������وف 
نتجاوز حد <ش������انون>. وهذا ينبئنا بأن 
ثمة عائقا أساس������يا أمامنا، ألنه ليس ثمة 
من طريقة نستطيع بها توسعة هذا احلد، 
متاما مثلما أن������ه ليس في مقدورنا زيادة 
س������رعة الضوء. لذا، علينا العمل ضمن 
هذه احل������دود مع إيجاد ط������رق ملواصلة 

النمو املطلوب.

)SA(: كيف تستطيع تفادي بلوغ 
اإلنترنت ذلك »احلد«؟

>هوفمان>: أكثر السبل جالء لتحقيق 
ذلك هو زيادة عرض النطاق الترددي مبدِّ 
مزيد من األلياف الضوئية. فبدال من أن 
يكون لدينا كبل ألياف ضوئية واحد عبر 

احمليط الهادي، مثال، ميكن أن يكون ثمة 
كبالن أو خمس������ة أو عشرة كبال. وذلك 
هو أس������لوب احلل االس������تقصائي، إال 
أنه أس������لوب باهظ التكلفة. فأنت حتتاج 
إلى حف������ر األرض ومد كب������ال األلياف، 
إضاف������ة إل������ى مضخمات ومرِس������الت 
ومس������تقِبالت ضوئية..إلخ. وجلعل ذلك 
مجديا اقتصادي������ا، فإننا ال نحتاج فقط 
إل������ى إدماج عدة قن������وات في خيط ليف 
ضوئي واحد، بل علينا أيضا دمج عدة 
ُمرِسالت ومس������تقباِلت معا باستعمال 
تقان������ات جدي������دة م������ن قبي������ل التكامل 
الفوتونـــي)1(. وتسمى مقاربة مضاعفة 

القنوات هذه: »تقسيم احلّيز«. 

ومن ناحية أخرى، لن تكون زيادة سعة 
البني������ة التحتية احلالية كافية الس������تيعاب 
متطلب������ات االتصاالت املتنامي������ة. لذا، فإن 
املطلوب هو بنية حتتية ال تنظر إلى البيانات 
اخلام على أنها مجرد بتات bits وبايتات 
bytes رقمي������ة، بل على أنها مجموعات من 

املعلومات ذات أهمية لشخص ما يستعمل 
حاس������وبا أو هاتف������ا ذكيا: فه������ل تريد أن 
تعرف في يوم معني درجة احلرارة وسرعة 

من هو
>M. هوفمان> 

املهنة
مهندس وعالم حاسوب

أين
قسم بحوث مختبرات »بل«، 

هوملديل، نيوجيرسي

مجال التخصص
هل ميكن لشبكات اتصاالت أكثر 

ذكاًء أن تساعد اإلنترنت على تخطي 
مشكالتها املتناهية؟

املفهوم العام
يجب أن تستوعب اإلنترنت 

وبنيتها التحتية حركة البيانات 
املتزايدة الكثافة التي تولِّدها 

األجهزة النقالة واحملتوى 
املعلوماتي للوسائط املتعددة.

باختصار
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أم  اجلوي،  والضغط  الرياح 
تريد فقط معرفة ما عليك أن 
ترتديه؟ هذا هو ما يس������مى 

تشبيك املعلومات.

)SA(: ما الذي مييز 
تشبيك املعلومات عن 

اإلنترنت احلالية؟
>هوفمـــان>: يصف كثير من الناس 
اإلنترنت بأنها شبكة »خاملة«، لكنني ال 
أح������ب تلك الكلمة. إن ما حفز اإلنترنت 
ف������ي البداية هو التش������ارك في الوثائق 
والبيان������ات في الزمن غي������ر احلقيقي، 
وكان������ت املرون������ة أهم وأكب������ر متطلبات 
الش������بكة حينئ������ذ، فق������د كان عليها أن 
تتمكن من االستمرار بالعمل حتى ولو 
توقف������ت عقدة واحدة فيها أو أكثر ]أي 
حاس������وب أو مخدم... إلخ[ عن العمل. 
وصممت الش������بكة بحيث ترى البيانات 
بوصفه������ا مجرد حركة رقمية، من دون 

أن تفسر مغزى تلك البيانات.
 أما اليوم، فنحن نستعمل اإلنترنت 
بط������رق تتطل������ب العم������ل ف������ي الزمن 
احلقيقي، سواء ملشاهدة ڤيديو بالبث 
املباش������ر أو إلجراء مكامل������ات هاتفية. 
كما أننا، في الوقت نفسه، نولد املزيد 
واملزيد من البيانات. ويجب أن تكون 
الشبكة أكثر إدراكا للمعلومات التي 
تنقلها كي تس������تطيع حتديد أولويات 
إرسالها على نحو أفضل، وأن تعمل 
بكفاءة أعلى. فعلى س������بيل املثال، إذا 
كنت أجري مؤمت������ر ڤيديو في مكتبي 
ثم أدرت رأس������ي بعيدا عن الشاشة 
للتحدث إلى ش������خص دخل لتوه إلى 
مكتب������ي، يجب أن تع������رف جتهيزات 
املؤمت������ر ذل������ك فتتوقف عن إرس������ال 
إشارة الڤيديو إلى أن يتحول انتباهي 
إلى الشاش������ة مرة ثانية. إذ يفترض 
أن تدرك منظوم������ة جتهيزات املؤمتر 
أنن������ي صرف������ت انتباهي عنه������ا، وأال 

تهدر كفاءة ع������رض النطاق الترددي 
في أثناء حتدثي إلى الش������خص الذي 

دخل مكتبي. 

)SA(: كيف جتعل الشبكة أكثر 
إدراكا للمعلومات التي تنقلها؟

>هوفمان>: ثمة ط������رق مختلفة لفعل 
ذلك. إذا أردت معرفة املزيد عن البيانات 
العابرة للش������بكة - على س������بيل املثال، 
بيانات طل������ب صفحة إنترنت مرس������لة 
إلى أق������رب مخدم للش������بكة – فيمكنك 
استعمال برمجيات تلقي نظرة سريعة 
على رزمة البيانات، في عملية تس������مى 
التحري العميق للرزمة)1(. تخيل رسالة 
ورقية ترسلها عبر البريد العادي وهي 
موضوعة ضمن ظرف كتب عليه عنوان. 
فقد ال تهتم مؤسس������ة البري������د مبا هو 
موجود ضمن الرسالة، وإمنا بالعنوان 
فقط. وهذه هي الطريقة التي تعامل بها 
اإلنترنت البيانات اآلن. أما في التحري 
العمي������ق للرزمة، ف������إن البرنامج يطلب 
إلى الشبكة فتح ظرف البيانات وقراءة 
جزء من محتواها على األقل. إال أنه ال 
ميكنك أن حتصل حينئذ إال على مقدار 
مح������دود م������ن البيان������ات، ويتطلب ذلك 
الكثير من املعاجلة احلاسوبية. يضاف 
إلى ذل������ك أنه إذا كانت البيانات معماة 
encrypted، فإن التحري العميق للرزمة 

ال يكون ناجحا.
أم������ا اخلي������ار األفضل فه������و عمل 
ُعاّلم������ات للبيان������ات وإعطاء الش������بكة 
تعليمات ملعاملة أنواع البيانات املختلفة 

بطرق مختلفة. فمن املمكن 
اتباع سياس������ة تنص على 
أن تي������ار الڤيديو يجب أن 
يتمتع بأفضلية على رسالة 
البريد اإللكتروني، من دون 
اإلفص������اح متام������ا عما هو 
موجود في تيار الڤيديو أو 
رسالة البريد اإلل�ك�ت���روني. 
وببساط����ة، تأخذ الشبكة تلك ُعاّلمات 
البيانات في احلس������بان حني اتخاذها 

قرارات توجيه البيانات ضمنها.

)SA(: ولكن البيانات التي تنتقل 
عبر اإلنترنت حتمل من َقبل ُعالمات 

تعريفية، فلماذا ال ميكن استخدام 
تلك العالمات؟

>هوفمان>: يعتمد ذلك على املستوى 
الذي تستعمل فيه تلك العالمات. فمثال، 
حتت������وي رزم البيانات التي تس������تعمل 
بروتوكول اإلنترنت على ترويسة تتضمن 
عنواَن������ي املرس������ل واملس������تقبل. وميكن 
اعتب������ار هذي������ن العنوان������ني »ُعالمتني«، 
إال أنهم������ا ال يوفران س������وى معلومات 
محدودة ج������دا. فهما ال يدالن على نوع 
موقع اإلنترنت الذي يطلبه املس������تعمل، 
وال يش������يران إلى ما إذا كانت البيانات 
تخص تي������ار ڤيديو في الزمن احلقيقي، 
أو أنه������ا بيانات ميك������ن معاجلتها على 
دفعات. إنني أحتدث عن ُعالمات أغنى 
وأعلى مس������توى، أو بيانات ُمتَرِفعة)2( 
metadata، ميك������ن جزئي������ا ربطها بتلك 

العالمات املنخفضة املستوى. 

)SA(: هل يؤدي حتديد أولويات 
للحركة، بناء على املعلومات التي 

حتتوي عليها، إلى تفضيل الشبكة 
ألنواع معينة من احلركة على 

حساب أنواع أخرى؟
>هوفمــــان>: يج������ب أال يك������ون ثمة 

deep-packet inspection )1(
)2( بيانات عن البيانات.

»إن املطلوب هو بنية حتتية ال تنظر إلى 
البيانات اخلام على أنها مجرد »بتات« 

و»بايتات« رقمية، بل على أنها مجموعات 
من املعلومات ذات أهمية لشخص ما 

يستعمل حاسوبا أو هاتفا ذكيا.«



53 (2013) 12/11

اختالف في الشبكة عما نراه فعال في 
طرقاتنا وشوارعنا، على سبيل املثال. 
فعندما نس������مع صوت صفارة سيارة 
إس������عاف، ف������إن املتوقع م������ن اجلميع 
االنحراف إلى جانب الطريق والسماح 
لعرب������ة اإلس������عاف بامل������رور بأس������رع 
وأسلس ما ميكن، فلعل ذلك ينقذ حياة 
شخص ما. إن الكلمة الدليلية في هذه 
احلال������ة هي صفارة اإلنذار - فبمجرد 
أن ن������درك أن ثمة حال������ة طوارئ، فإننا 
ال نحتاج إلى معرف������ة من املوجود في 
داخل الس������يارة أو ما هي مش������كلته، 
ونتص������رف وفقا لذلك. هل يجب أيضا 
أن نعطي رزم بيان������ات معينة أفضلية 
في حالة الطوارئ؟ إن األمر كله يتعلق 
بالشفافية وبالسلوك املتعارف عليه في 

الشارع وفي الشبكة أيضا.

)SA(: وحتى لو استطاعت شبكة 
أكثر ذكاء نقل البيانات على نحو 

أكثر براعة، فإن احملتوى املعلوماتي 
يتزايد زيادة أسية. فكيف ُتَقلُِّص 

مقدار احلركة التي على الشبكة أن 
تتعامل معها؟

>هوفمـــان>: تول������د هواتفن������ا الذكي������ة 
وحواس������يبنا وجتهيزاتنا األخرى مقادير 
كبيرة من البيانات اخلام التي نرسلها إلى 
مراك������ز البيانات بغية معاجلتها وخزنها. 
ولكن إرس������ال جميع تل������ك البيانات من 
جميع أنحاء العال������م ملعاجلتها في موقع 
مركزي لن يكون مالئما في املس������تقبل. 
وبدال من ذلك قد ننتقل إلى منوذج حيث 
تتخذ قرارات بشأن البيانات قبل وضعها 
في الش������بكة. فمثال، إذا كانت لديك في 
مطار آلة تصوير أمنية، فإنك تبرمجها أو 
تبرمج حاسوبا مخدما صغيرا يتحكم في 
ع������دة آالت تصوير للقيام بتعرف الوجوه 
محليا باس������تعمال قاعدة بيانات مخزنة 
في آلة التصوير أو في املخدم قبل وضع 

أي معلومات منها في الشبكة.

)SA(: كيف يعالج تشبيك املعلومات 
مشكالت اخلصوصية؟

اخلصوصية  تتص������ف  >هوفمـــان>: 
حالي������ا بأنه������ا ذات وجهني فق������ط، أي 
إم������ا أن حتتفظ بخصوصيت������ك، أو أن 
تبيحها كليا تقريبا بغية احلصول على 
خدمات معينة مش������خصنة )أي تخصك 
شخصيا(، من قبيل توصيات مبوسيقى 
تفضلها أو كوبونات عروض التس������وق 
عل������ى اإلنترنت. إال أن������ه يجب أن يكون 
ن  ثمة شيء فيما بني هاتني احلالتني ميكِّ

املستعملني من التحكم في معلوماتهم.
إال أن املش������كلة الكبرى هنا هي أن 
ذلك يجب أن يكون س������هل االستعمال. 
انظر إلى صعوب������ة إدارة خصوصيتك 
في الش������بكات االجتماعي������ة، فأنت جتد 
ص������ورة لك وق������د أصبحت ف������ي نهاية 
األم������ر جزءا م������ن تيار ص������ور أناس ال 
تعرفه������م أصال. لذا، يجب أن يكون ثمة 
نظي������ر رقمي لزر ميكنك م������ن املقايضة 
فكلما  والش������خصنة.  بني اخلصوصية 
كان ما أكش������فه عن نفسي أكثر، كانت 
اخلدمة التي أستقبلها أكثر شخصنة. 
غير أنه ميكنني أيض������ا تدوير الزر في 
االجتاه املعاك������س: فإذا كنت أرغب في 
إتاحة معلومات أقل تفصيال عن نفسي، 
فإنني مع ذلك أستطيع أن أحصل على 
بعض ع������روض مش������خصنة لكنها أقل 

تخصيصا لهويتي.

)SA(: تستفيد الهجمات املعلوماتية، 
إلى حد ما، من انفتاح اإلنترنت، ولذا 
فإن األمن متروك مبعظمه على عاتق 

احلواسيب والتجهيزات األخرى 
املوصولة بالشبكة. فما األثر الذي 

ميكن لتشبيك املعلومات أن يتركه في 
أمن اإلنترنت؟

تش������بيك  مقاربة  ت������زود  >هوفمــــان>: 
املعلومات البنية التحتية الشاملة للشبكة 
مبزيد من اإلدراك للحرك������ة فيها، وهذا 

ميكن أن يساعد على حتديد أنواع معينة 
من الهجم������ات املعلوماتية والتخفيف من 
حدتها. وميكن لعوام������ل أخرى أن ُتَعّقد 
ى  ذلك أيضا. فأنا أتوقع، وآمل، أن ُتَعمَّ
encrypted حركة البيانات على نحو متزايد 

لتحقيق أمن وخصوصية حقيقيني. ولكن 
عندما تعمى البيانات يصبح من الصعب 
استخراج أي معلومات منها، وهذا ميثل 
حتديا بحثي������ا يتطلب طرق تعمية جديدة 
حتافظ على السرية مع السماح بتطبيق 
عمليات رياضياتية معينة على املعلومات 

املعماة. 
تخيل، مثال، أن دخل كل أس������رة في 
ن في مخدم في  َي وُخزِّ منطقة ما قد ُعمِّ
الس������حابة اإللكترونية بحيث ال يستطيع 
قراءة األرقام الفعلية س������وى الشخص 
املخّول له بذلك. حينئذ قد يكون من املفيد 
تعمية األرقام بطريقة تسمح للبرمجيات 
العاملة في الس������حابة بحساب متوسط 
دخل األسرة في املنطقة من دون حتديد 
هوية أي من تلك األس������ر، وذلك بالعمل 

فقط على األرقام املعماة. 
وفي مقارب������ة أخرى ميك������ن تطوير 
ط������رق ذكي������ة إلدارة مفاتي������ح التعمي������ة 
بحيث ميكن التش������ارك فيه������ا من دون 
التضحي������ة باألمن. فإذا حتقق ذلك على 
نح������و صحيح، فإنه ل������ن يضع أي عبء 
إضافي على املستعمل. وفي ذلك يكمن 
احل������ل، والتحدي أيضا. فحس������بك أن 
ون فعال بريدهم  تفكر في عدد الذين ُيَعمُّ
اإللكتروني اليوم - تقريبا ال أحد يفعل 

ذلك، ألنه ميثل عبئا إضافيا.          <
>L. گرينماير> محرر مشارك 
لدى مجلة ساينتفيك أمريكان.

مراجع لالستزادة
  Read an article by Markus Hofmann about 
 the related need for “application-aware” networks: 
     http://tinyurl.com/cj25voa

Scientific American, June 2013
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بذور اخلرف)�(
إن التفاعل السلسلي للبروتينات السامة قد يساعد على تفسير داء ألزهامير وداء 

باركنسون وغيرهما من األمراض القاتلة تفسيرا عميقا من شأنه أن يقودنا
إلى اكتشاف خيارات عالجية جديدة ما زلنا في َأمسِّ احلاجة إليها.

<C .L. ووكر> - <M. يوكر>

ح املرضـــي pathologist عن������د الفح������ص  يالح������ظ املُشـــرِّ
امليكروس������كوبي لعينة من اخلاليا العصبية املصابة، مأخوذة 
م������ن دماغ مري������ض توفي ب������داء ألزهاميـــر Alzheimer، مواد 
بروتينية متكدس������ة غريبة ال تنتمي إل������ى بنيتها الداخلية. فمن 
أين أتت هذه املواد؟ وملاذا يوجد الكثير منها؟ والسؤال األكثر 
أهمية هو: ما عالقتها به������ذا االضطراب املرضي املدمر غير 
القابل للشفاء؟ والبحث عن إجابات عن هذه التساؤالت قد قاد 
إلى اكتشاف مذهل: إن س������لوك هذه البروتينات التكدسية 
clumped proteins ف������ي داء ألزهامي������ر وغي������ره من األمراض 

العصبيـــة التنكســـية)1( الرئيسية، يشبه س������لوك الپريونات 
prions؛ أي تل������ك البروتينات الس������امة التي تخرب الدماغ في 

مرض جنون البقر)2(. 
والپريونات هي نس������خ مشوهة للبروتينات املوجودة بشكل 
طبيع������ي في اخلالي������ا العصبية، وهي أيضا ش������ديدة املقاومة 
وتتع�������رض كغ�يرها م������ن البروتينات للتطوي بصورة ش������اذة 
والتكت������ل معا، مطلقة تفاعال سلس������ليا قد ي������ؤدي إلى إتالف 
مناطق دماغية بكاملها في نهاية األمر. وفي السنوات العشر 
األخي������رة، توصل الباحثون إلى معرف������ة أن هذه العملية قد ال 
تقتصر على مرض جنون البقر واألمراض الغريبة األخرى، بل 
حتدث أيضا في معظم االضطرابات العصبية التنكسية، مبا 

فيها ألزهامير وباركنس������ون والتصلـــب اجلانبي الضموري 
amyotrophic lateral sclerosis )واملع������روف ب�اس������مه املختصر 

ALS، أو ب������داء لـــو گيريـــگ Lou Gehrig أيض������ا(، واخلـــرف 

dementia املرتب������ط بارجت������اج الدماغ عند العب������ي كرة القدم 

األمريكية وعند املالكمني.
وتش������ير الدالئل كافة إلى أن داء ألزهامير وداء باركنسون 
ليس������ا من األمراض املعدية، كما هي احلال، مثال، في مرض 
جنون البقر أو اإلنفلونزا. وتعود أهمية هذه االكتشافات احلديثة 
إلى أنها تقدم املش������تبه به الرئيس للعلماء في س������ياق بحثهم 
عن األسباب الكامنة وراء هذا العدد الهائل من االضطرابات 
املخرب������ة للدم������اغ - أي إنه������ا تقدم لهم دلي������ال يهتدون به في 
مس������يرتهم الرامية، في نهاية املطاف، إلى اكتش������اف أساليب 
عالجية. فاألدوية التي مت تطويرها خصيصا لالس������تعمال في 
داء ألزهامير قد يكون من املمكن استخدامها مباشرة )أو بعد 
اس������تحداث أدوية جديدة منها( في داء باركنسون وفي أذيات 
الدماغ الرضية أو في احلاالت العصبية املرعبة األخرى التي 
تس������لب املرء قدرته األساس������ية على إدراك ذاته. إنها بالفعل 
أنباء س������ارة ُتفرح عش������رات املاليني حول العالم ممن يعانون 

 SEEDS OF DEMENTIA )٭(
 neurodegenerative diseases )1(

 cow disease )2(

باختصار
التنكســـية)1( مب������ا فيها داء ألزهامير وداء باركنســـون وداء لو 
گيريك، على الرغم من أنها أمراض ال تنتقل من شخص إلى آخر.

كيف تتشـــوه البروتينات: إن الكشف عن الكيفية التي تتحول 
بها البروتينات إلى شكل جديد، وما ينجم عن ذلك من حتوالت مماثلة 
في بروتينات أخرى، قد يفضي بنا إلى مقاربات جديدة على مستويي 

الوقاية واملعاجلة لبعض أهم األمراض العصبية في العالم.

اكتشاف استحق جائزة نوبل: وهو االكتشاف الذي أثبت أن 
مرض جنون البقر)2(، وما يرتبط به من أمراض معدية، يظهر عندما 
تأخ������ذ هذه البروتينات الضالة )الپريونـــات prions( تعيث خرابا من 

خالل ما حُتدثه من تشويه في النسخ الطبيعية للبروتينات.
مـــرض الپريون وأشـــباهه: يبدو أن هن������اك عمليات مماثلة ملا 
يحدث في م������رض الپريون جت������ري أيضا في األمـــراض العصبية 

املجلد 29 العددان 12/11
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اضطرابات عصبية تنكسية.
ويعود الفضل في نش������وء التفكير احلدي������ث إلى البحوث 
األولى التي قادت إلى اكتش������اف الپريون������ات. وقد بدأت هذه 
البحوث في مطلع القرن التاس������ع عش������ر، حيث ظهرت تقارير 
عن مرض فتاك غريب األطوار عند األغنام ُيس������مى الراعوش 
scrapie )التهاب دماغي في املاش������ية(، وقد متت تسميته بهذا 

االس������م ألن احليوانات املصابة به تفرك جلدها قس������ريا حتى 
زوال الصوف عنه. وعندما بدأ الباحثون باس������تقصاء املرض 
الحق������ا، الحظوا بالفحص املجهري أن اجلهاز العصبي مليء 
بالثقوب. وفي ثالثينات القرن العشرين ذهب باحثان، أحدهما 
فرنس������ي واآلخر إنكليزي، إل������ى أن مرض الراعوش ميكن أن 
ينتق������ل من نعجة إلى أخرى، ولكن العامل املعدي كان مراوغا 
ويتصرف بشكل غريب: إذ إن فترة احلضانة، ما بني التعرض 
للمرض وظه������ور أعراضه، كانت أطول بكثير مما هو معروف 
في األمراض البكتيرية والڤيروسية االعتيادية، إضافة إلى أن 
االس������تجابة املناعية، التي حتدث عادة إليقاف غزو العوامل 

املمرضة disease-causing agents، كانت غائبة أيضا.
لقد أوحت هذه احلوادث الغريبة بأن السبب ال يرجع إلى 
املتهمني التقليديني، ولم يتغير األمر كثيرا بعد مضي عشرين 
سنة على نشر هذه التقارير، فالراعوش ال يزال مرضا بيطريا 
غامضا. وعلى أية حال، في خمسينات القرن العشرين الحظ 
<W. هادلو> ]الذي كان يعمل آنذاك في احملطة امليدانية ملجلس 

األبحاث الزراعية البريطانية مبدينة كومبتون[ تش������ابها جليا 
في باثولوجي������ا الدماغ بني مرض الراعوش ومرض بش������ري 
غامض محير يدعى كورو Kuru، وهو مرض عصبي تنكسي 
مترٍق ُيصيب بصورة رئيس������ية السكان األصليني لبابوا غينيا 
اجلديدة، حيث ُيالحظ تدهور حثيث في وظيفة التناس������ق وفي 
الوظائ������ف العقلية يؤدي دائما إلى املوت. وقد تبني في النهاية 
أن امل������رض ينجم عن ممارس������ة طقس أكل حلوم البش������ر من 
جثام������ني أفراد القبيلة الذين ماتوا به������ذا املرض، األمر الذي 
يدل على أن عامال معديا هو املسؤول، وذلك من خالل انتقال 
أعداد منه بطريقة ما من مكان آخر من اجلسد إلى الدماغ. 

وفي ستينات القرن العشرين أكد <C .D . كاجدوسيك> ]من 
معهد الصحة األمريكي[ وزم������الؤه، انتقال املرض بالعدوى، 
وذل������ك من خ������الل إقدامهم على حقن مباش������ر ألدمغة ثدييات 
البش������رية مبادة دماغية مأخوذة م������ن ضحايا مرض الكورو. 
كما متكن فريق <كاجدوسيك> من تعرف موجودات تشريحية 
مرضية مشتركة بني مرض الكورو وأمراض عصبية تنكسية 
أخ������رى: داء كرويــتســـفيلد جاكـــوب (CJD))1(، وه������و منوذج 
س������ريع الترقي من اخلرف يصي������ب نحو واحد في املليون من 

س������كان األرض. وقد ذهب <كاجدوس������يك> إلى أبعد من ذلك 
حني أثبت أن الداء CJD ميكن نقله إلى الثدييات بنفس طريقة 
انتق������ال مرض الكورو، علما أن الداء CJD كثيرا ما يظهر عند 

البشر بصورة عفوية.
وفي ثمانينات القرن العش������رين ق������ام <B .S. بروزينر> ]من 
جامع������ة كاليفورني������ا في س������ان فرانسيس������كو[ بتحديد هوية 
العامل املس������بب للراعوش ولالضطراب������ات املتعلقة به، والتي 
أصبح������ت اليوم مبجمله������ا معروفة حتت عن������وان عريض هو 
 ،spongiform encephalopathies اعتالالت الدماغ اإلســـفنجية
وقد س������ميت كذلك نظرا ألنها جتعل الدماغ يكتس������ب مظهرا 
يشبه اجلبنة السويسرية)2(. ففي سلسلة من التجارب املمتعة، 
جمع <بروزين������ر> والعاملون معه أدلة كثي������رة مقنعة تفيد بأن 
العام������ل املعدي هو مجرد نس������خة ذات التط������وي اخلاطئ من 
البروت������ني احلميد ع������ادة، واملعروف باس������م »PrP«. وفي ذلك 
الوقت أيض������ا قام <بروزينر> بصياغ������ة مصطلح ال� »پريون« 
prion )والذي يلفظ: پري أون pree-on( للتعبير عن جسيمات 

بروتينية ُمعدية، ولتمييز العوامل البروتينية، التي تنشر املرض 
مبفردها، عن الڤيروس������ات والبكتيري������ا والفطور واملمرضات 
pathogens املعروفة األخرى. )هذا املصطلح هو قيد التوس������ع 

اليوم ليش������مل بروتينات أخرى تفرض شكلها على بروتينات 
مش������ابهة، ولكنها ليســـت معدية infectiousness بالضرورة(. 
وح������ني ذهب <بروزينر> إلى القول إن البروتني قد يكون قادرا 
على نقل املرض ُقوبلت أفكاره بس������يل جارف من اجلدل. ومع 

Creutzfeldt Jakob disease )1(
“The Prion Diseases,” by Stanley B. Prusiner; 2( انظر(
Scientific American, January 1995
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ذلك، فقد تكللت جهوده بالفوز بجائزة نوبل في عام 1997 لقاء 
أبحاثه هذه.

تش������ير آخ������ر البح������وث املعمقة، الت������ي ُأجري������ت على داء 
ألزهامير، وعلى االضطرابات التنكسية األخرى، إلى أن هذه 
االضطراب������ات - على الرغم من افتقاده������ا إلى عامل اإلعداء 
املميز ألمراض الپريون الكالس������يكية - قد تنشأ وتتوسع في 
الدماغ بطريقة مماثلة، وهو ما نسميه بْذُر البروتني املمرض 
pathogenic protein seeding. وعلى غرار الپريونات املس������ؤولة 

عن مرض الراعوش وأمثاله، فإن البذور البروتينية ميكنها أن 
ُتطلق وُتلتقط وُتنقل من قبل اخلاليا، مما يفسر انتشار املرض 
من مكان إلى آخر. وتشير هذه املشتركات إلى أن باراديگما 
الپريون prion paradigm قد يوحد تفكيرنا قريبا بشأن الكيفية 

التي تنشأ بها أمراض مدمرة تبدو مختلفة ظاهريا.

هل يقف التطوي اخلاطئ وراء داء ألزهامير؟)�(
يعود التلميح األول لهذا االرتباط إلى ستينات القرن العشرين 
عندما بدأ الباحثون املكافحون في سبيل فهم أسرار األمراض 
الپريونية مبالحظة مش������ابهات مثيرة لالهتم������ام في التبدالت 
الدماغية بينها وبني االضطرابات العصبية التنكسية، ال سيما 
منها داء ألزهامير؛ الس������بب األكثر ش������يوعا للخرف عند كبار 
الس������ن، حيث يبدأ املرض لديهم خلس������ة ثم يتطور بال رحمة 
خالل سنوات عدة، س������البا ضحيته ذاكرتها، ثم شخصيتها، 
وأخيرا حياتها نفس������ها. ومعدل وقوع داء ألزهامير يتضاعف 
كل خمس س������نوات بعد عمر ال� 65 سنة، وفي عمر ال� 85 سنة 

يصاب به نحو شخص واحد من كل ثالثة أشخاص.
لق������د أدرك باحثو ذل������ك العصر أيضا مش������اركة التكدس 
الب���روتين��������ي ف��ي إح���داث امل�����������رض. ف�ف��ي ع�����ام 1906 ذه���ب 
<A. ألزهامي������ر> - الذي ُعرف املرض الحقا باس������مه - إلى ربط 

اخل��������رف بس������متني ميكروســـكوبيتني)1( ش������اذتني ممي��زتني 
 senile plaques للدماغ: أوالهما هي اللويحات الشـــيخوخية

)ومعروف حالي������ا أنها تتكون من تكدس������ات قطع من بروتني 
تطٍو خاط��ئ، تق��������ع خ��ارج اخللي��ة وتس�������مى أميلوئيد-بيتا 
amyloid-beta أو Aβ(، وثانيهم������ا ه������ي احلباِئـــُك العصِبيـــة 

الُلييِفيـــة neurofibrillary tangles  التي تتموضع داخل اخللية 
)وهي خيوط مكونة من كداسات aggregations بروتني، وُيعرف 
هذا البروتني باسم تاو tau(. وعندما يتم تكبير هذه الكداسات 
بامليكروس������كوب اإللكتروني ميكن رؤية البروتينات على شكل 
ألياف طويلة مكونة م������ن األميلوئيد- بيتا أو التاو. إضافة إلى 
ذلك، ف������إن هذه البروتينات تش������كل جتمع������ات أصغر تعرف 
 protofibrils وباللييفـــات البدئيـــة oligomers باألوليگومـــرز
التي تتميز أيض������ا بقدرتها على التدخل في الوظيفة الطبيعية 

.neurons للنورونات
وفي أواخر ستينات القرن العشرين بدأ فريق <كاجدوسيك> 
اختب������ار الفرضية القائلة بإمكانية انتقال داء ألزهامير بطريقة 
مماثل������ة النتقال املرضني الراعوش والكورو والداء CJD، حيث 
مت حقن أدمغة ثدييات البشرية مبواد دماغية ُمعاجلة مأخوذة 
من أدمغة مرضى ألزهامير. بعد ذلك وبش������كل مس������تقل قام 
فريق برئاس������ة كل من <R. ريدلي> و <H. بيكر> ]وكانا حينذاك 
في مركز البحث السريري في هارو ببريطانيا[ بإجراء جتارب 
مماثلة. ولم تتوصل دراسات <كاجدوسيك> إلى نتائج محددة، 
كم������ا أن أيا من الفريق������ني لم ُيبلغ عن إح������داث داء ألزهامير 
بشكله الصريح، مع أن الباحثني البريطانيني وجدوا ما يشير 
إل������ى وجود تأثير م������ا: فبعد فترة حضان������ة ال تقل عن خمس 
سنوات ظهر عند قردة املارموســـيت marmosets، التي كانت 
قد تلقت م������ادة دماغية من مرضى ألزهامي������ر، عدد أكبر من 

لويحات األميلوئيد- بيتا مقارنة مبجموعة املراقبة.
وفي هذه املرحلة، كانت مجموعاتنا البحثية تفكر جديا بأخذ 
املبادرة وإجراء دراس������ات تستقصي ما إذا كان أميلوئيد- بيتا 
ذو التطوي اخلاطئ بتراكماته الصغيرة يقوم بدور البذرة التي 
ُتطلق تفاعال سلسليا للتطوي اخلاطئ للبروتني ولتراكمه اللذين 
يقودان في نهاية املطاف إلى منط من الرواسب البروتينية التي 
تس������تحوذ على الدماغ في داء ألزهامير. بيد أن عزميتنا وهنت 
بس������بب السنوات اخلمس، أو ما يقاربها، التي تستغرقها فترة 

حضانة البذور كي تتشكل لويحات الشيخوخة عند القردة.
وفي أواسط تسعينات القرن العشرين تغيرت وجهة نظرنا 
إلى حد بعيد مع مجيء الفأرة املعدلة جينيا التي ُهنِدست كي 
تنت������ج طليعة البروتني الذي تتكون من������ه أجزاء األميلوئيد- بيتا 
األميلوئيـــد  بروتـــني  لطليعـــة  مختص������ر   APP( البش������ري 

IS MISFOLDING BEHIND ALZHEIMER’S? )٭(
microscopic )1(

Lary C. Walker

>وولكر> أس������تاذ باحث في مركز يركي������ز الوطني ألبحاث الثدييات 

العليا، وهو أستاذ مشارك في األمراض العصبية بجامعة إميوري. 
Mathias Jucker

>يوكر> أس������تاذ باحث في معهد هيرتي ألبحاث الدماغ السريرية 

بجامع������ة توبنگ������ن األملانية وأيض������ا في املركز األملان������ي لألمراض 
العصبية التنكس������ية في توبنگن. وقد تع������اون املؤلفان إلى أقصى 
درج������ة خالل العقدين املنصرمني في بحوث الدماغ عند املس������نني 

وفي أبحاث داء ألزهامير. 

املؤلفان
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سيرورة املرض

A Molecular Forced March That Destroys the Brain )٭(

املسيرة اجلزيئية
القسرية املخربة للدماغ)�(

إن البروتينات التي تلتوي وتتخذ أشـــكاال شاذة ثم تبتدر تفاعال 
سلسليا يدفع بروتينات أخرى لتقوم بالفعل نفسه، تشكل العامل 
األساســـي لعدد من األمراض العصبية التنكســـية، مبا فيها داء 
ألزهاميـــر. ففـــي داء ألزهامير يتصرف بروتـــني أميلوتيد- بيتا 
ذو التطـــوي اخلاطئ كبذرة حترض عملية تقود في آخر األمر 
إلى تكدسات بروتينية - منها الكبير ومنها الصغير - ُتلحق 

األذى باخلاليا العصبية وتقتلها في النهاية. 

DAMAGE TO NEURONS )أذية النورونات )العصبونات
حتتل كداسات األميلوئيد- بيتا الصغيرة احلجم، التي تدعى أوليگومر 
واللييفات البدئية، نقاط االتصال أو املشابك ما بني اخلاليا الدماغية، 

وقد يتسبب ذلك في توقف انتقال اإلشعارات الكيميائية بني النورونات. 
واللويحات الشيخوخية هي كداسات أميلوئيد- بيتا أكبر حجمًا حتيط 

باخلاليا محدثة أذية إضافية.

SPREAD THROUGH THE BRAIN االنتشار عبر الدماغ
إن التفاقم املتعذر إيقافه لرواسب األميلوئيد - بيتا يجتاح معظم مناطق 

القشرة الدماغية والطبقة اخلارجية للدماغ )في اليمني(، وقبل االنتقال 
إلى مناطق دماغية أخرى )في الوسط(. وفي النهاية يصل إلى جذع 

الدماغ السفلي واملخيخ في مجاالت العضو األعمق )في اليسار(.

أثر الدومينو في 
البروتينات ذات التطوي 

 DOMINO EFFECT OF اخلاطئ
MISFOLDING PROTEINS

ميكن لألميلوئيد- بيتا أن يتطوى 
بصورة شاذة فيتشوه شكله مؤثرا 

في جزيئات أميلوئيد- بيتا مجاورة، 
فتتخذ بدورها شكال خاطئا ثم تتراكم 

معا. وقد تنفصل البروتينات الحقا 
عن الكداسة وتشكل بذرة تبدأ العملية 

نفسها في أماكن أخرى.

بروتني 
أميلوئيد- بيتا

بذور

نورون

مشبك

لويحة

امتداد منتفخ للخلية العصبية

كداسات 
أميلوئيد- بيتا 
صغيرة )األوليگومر 
واللييفات البدئية(

أميلوئيد- بيتا 
ذو التطوي 

اخلاطئ
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amyloid precursor protein(. وبرفق������ة مجموع������ة موهوب������ة من 

الزمالء والطلبة، بدأنا سلس������لة من التجارب لتقصي فرضية 
ب������ذرة األميلوئيد- بيت������ا عند هذه الفئران. لق������د قدمت لنا هذه 
احليوانات املعدلة جيني������ا فوائد جمة في جتاربنا، مع أنها ال 
حتمل جميع خصائص داء ألزهامير )فهو كما يبدو ال يصيب 
س������وى اإلنس������ان فقط(: فهي صغيرة احلجم ويسهل احلفاظ 
عليها وعمرها قصير، كما أن كال منها يطور عفويا رواس������ب 

أميلوئيد- بيتا في العمر نفسه تقريبا.
لقد مت التركيز في دراساتنا على األميلوئيد- بيتا أكثر 
منه على التاو، فمع أن كلتا اللويحات واحلباِئك تس������همان 
في التنكس العصبي املس������بب للخ������رف في داء ألزهامير، 
ف������إن بينات كثي������رة توحي أن األميلوئيد- بيت������ا ذا التطوي 
اخلاطئ هو املفتاح الذي ُيحِفز تطور املرض. وبالفعل، فإن 
الكثير من عوامل اختطار داء ألزهامير تؤثر في التفاعالت 
اخللوية التي تس������هم ف������ي إنتاج وتطوي وتك������دس وإزالة 
األميلوئيد- بيت������ا. والطفرات اجلينية املس������ؤولة عن ظهور 
املرض في عمر مبكر جدا تغي������ر طليعة بروتني األميلوئيد 
APP أو اإلنزمي������ات الرابطة لألميلوئيد - بيت������ا)1(. ويعرف 

العلماء اليوم أن عالم������ات داء ألزهامير تبدأ بالظهور في 
الدم������اغ قبل عقد أو أكثر من ظهور األعراض الس������ريرية، 
وأن التك������دس الش������اذ للبروتين������ات يحصل باك������را جدا 
خالل س������يرورة امل������رض)2(. وإدراكا منا حلقيقة أن تكدس 
األميلوئيد - بيتا ذو التطوي اخلاطئ هو العامل األس������اس 
في تطور داء ألزهامير، فقد داخلتنا رغبة كبيرة في معرفة 

ما هو احملفز األول لعملية التكدس في الدماغ.
وخالل جتاربنا األولى، بدأنا مبحاولة الوصول إلى نتيجة 
فيم������ا إذا كانت خالصات النس������يج الدماغ������ي ملرضى توفوا 
بداء ألزهامير ستس������بب تراكمات لألميلوئيد- بيتا في أدمغة 
فئ������ران طليعة بروتني األميلوئي������د APP املعدلة جينيا. وبتعبير 
أخر: هل ميكننا أن نحدث تراكما من األميلوئيد - بيتا وجنعله 
ينتشر بالطريقة نفسها التي حترض بها الپريونات على تراكم 
البروتني PrP في اعتالالت الدماغ اإلس������فنجية؟ وباس������تعمال 
ط������رق ُطورت خصيصا لدراس������ة تلك الپريون������ات، أخذنا في 
البداي������ة عينات دماغية صغيرة من مرضى ألزهامير، وعينات 
من مرضى املراقبة الذين كانوا قد توفوا ألس������باب أخرى، ال 
عالقة لها بداء ألزهامير. جرش������نا النسيج، وثفلنا عيناته في 
املنبـــذة centrifuge  لفت������رة وجيزة للتخل������ص من قطع احلتات 
الكبيرة، ث������م حقنا كمية صغيرة جدا من اخلالصة في أدمغة 

فئران فتية معدلة جينيا.
كان������ت النتائج إيجابية. فبعد 3 إلى 5 أش������هر - أي قبل أن 

تبدأ الف������أرة بإنتاج لويح������ات األميلوئيد- بيتا اخلاصة بها في 
احلالة الطبيعية - ظهرت كداس������ات كبي������رة من األميلوئيد- بيتا 
ف������ي أدمغة الفئران التي تلقت خالصة دماغ مرضى ألزهامير. 
وقد تش������كلت اللويحات بدرجة كانت تتناس������ب طردا مع كمية 
األميلوئيد- بيت������ا في خالصة دماغ املُعطي، ومع مدة احلضانة 
أيضا. وهي ُطُرز ال نتوقع رؤيتها إال إذا كانت اخلالصات سببا 
في تش������كل اللويحات. واألكثر أهمية من ذل������ك هو أن األدمغة 
املانحة التي لم تكن حتت������وي على األميلوئيد- بيتا املتكدس، لم 
تنثر البذور الالزمة لتشكل اللويحات في الفأرة املعدلة جينيا.

تعريف بذرة األميلوئيد- بيتا)�(
مع أن التجارب املذكورة أظهرت أن ترسيب األميلوئيد- بيتا ميكن 
أن ُيْبتَدأ بفعل خالصات مأخوذة من أدمغة مرضى ألزهامير، 
بيد أنها لم تكن تش������ير بشكل حاس������م إلى أن األميلوئيد- بيتا 
في اخلالصة املعطاة هو املسؤول عن تشكل اللويحات. وإزاء 
هذا الشك القائم كان علينا أن نطرح عدة أسئلة إضافية. فقد 
تس������اءلنا أوال فيما إذا كانت رواسب األميلوئيد - بيتا املشاهدة 
في الفأرة ليست سوى املواد احملقونة بعينها. وجاء جوابنا هنا 
بالنفي: فبعد مرور أسبوع واحد على احلقن لم نعثر على دليل 
لتكدس األميلوئيد - بيتا في الدماغ، فضال عن أن اللويحات لم 

تظهر إلى العيان سوى بعد مضي شهر أو أكثر.
أما س������ؤالنا الثاني فقد متحور حول ضرورة األخذ في 
احلس������بان احتمال تش������كل اللويحات بتحريض من بعض 
مكونات خالصة الدماغ البش������ري ع������دا األميلوئيد- بيتا؛ 
كأحد الڤيروسات البشرية على سبيل املثال. فقد نفينا هذا 
االحتمال بإثبات قدرة اخلالصات الدماغية - املأخوذة من 
فئران طليعة بروتني األميلوئيد APP املعدلة جينيا واملعمرة 
واخلالية من ال�ُمْمرضات - على نثر البذور، شأنها في ذلك 
ش������أن اخلالصات الدماغية البشرية، طاملا احتوت العينات 
املأخوذة عل������ى كمية وافرة م������ن األميلوئيد - بيتا املتكدس. 
فضال عن ذلك، وألن اخلالصات املأخوذة من األدمغة غير 
املصابة بداء ألزهامير ال تس������بب تك������دس األميلوئيد - بيتا، 
ميكننا نفي احتمال أن تكون اللويحات قد نشأت استجابة 

إلصابة أحلقناها بالدماغ أثناء عملية حقن اخلالصة.
ومع أن األدلة القوية التي تشير إلى مسؤولية األميلوئيد- بيتا 
ُكمتَّه������م في اإلصاب������ة بألزهامير، أردنا التوضي������ح ببرهان أكثر 
صراح������ة. ومتثلت خطوتنا الثالثة في ع������زل األميلوئيد- بيتا من 

DEFINING THE Aβ SEED )٭(
)1( انظر: »إيقاف ألزهامير«،        ، العددان 9/8 (2006)، ص 38.
)2( انظر: »داء األلزهامير«،        ، العددان 2/1 (2011)، ص 64.
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 antibodies اخلالصات الدماغية مس������تعملني أجســـاما مضادة
نوعية للتخلص منه، وهو إجراء بسيط ُيفقد عينات دماغ ألزهامير 
قدرتها على تش������كيل اللويحة. أخيرا، وحني اس������تعملنا حمضا 
قويا لبس������ط البروتينات ذات التطوي اخلاطئ، فشلت اخلالصة 
الدماغية عندئذ في إحداث تش������كل اللويح������ة. وهكذا، نكون قد 
أكدنا أن ش������كل البروتني هو ما يتحكم ف������ي قدرته على إحداث 

التطوي اخلاطئ وتكديس جزيئات األميلوئيد - بيتا األخرى.
ميكننا القول إل������ى حد معقول اآلن إنن������ا أصبحنا واثقني 
م������ن أن األميلوئيد - بيتا ذا التطوي اخلاطئ هو العامل الفعال 
الذي قام بنثر البذرة ف������ي العينات الدماغية، ومع ذلك ما زال 
هنالك جزء أساس������ي من هذا اللغز يستعصي على الفهم. فلو 
كان األميلوئيد - بيت������ا املتكدس وحده هو البذرة، لتمكنا حينئذ 

م������ن إح������داث لويحات باس������تعمال 
األميلوئيد - بيت������ا ال�ُمصنع مختبريا 
واملتكدس في أنبوب االختبار، بعيدا 
عن املواد الدماغية العديدة األخرى. 
وكم������ا عِلمن������ا، ف������إن عملي������ة البذر 
التركيبية قد  البروتينات  باستخدام 
تشكل حتديا للباحث، ألن الدراسات 
عل������ى الپريونات أظه������رت أن املواد 
املختبري������ة املس������تخدمة ف������ي صنع 

البروتين������ات التركيبية تبدو درجة اختالفها عن املواد املأخوذة 
مباشرة من الدماغ طفيفة، ولكنها تبقى بالغة األهمية.

وحتت ش������روط احليطة التي يفرضها ما سبق ذكره، قمنا 
بحقن أش������كال مختلفة من األميلوئيد - بيتا التركيبي املتكدس 
ألح������د فئران طليعة بروتني األميلوئي������د APP املعدلة جينيا، ثم 
انتظرنا زم������ن احلضانة املعتاد من 3 إلى 5 أش������هر. وجاءت 
النتائ������ج مخيب������ة آلمالنا، إذ لم نعث������ر على أية بادرة تش������ير 
ل اللويحات خالل هذه الفت������رة الزمنية، وذلك على  إلى تش������كُّ
خالف ما توص������ل إليه <بروزينر> و<J. س������توهر> و<K. گيلز> 
وش������ركاؤهم ]من جامعة كاليفورنيا في س������ان فرانسيسكو[ 
حني قام������وا بحقن ألياف أميلوئيد - بيت������ا التركيبية في أدمغة 
الفئ������ران املعدلة جينيا الس������ابقة الذكر. فبع������د فترة حضانة 
أطول جتاوزت ستة أش������هر، أظهرت الفئران دالئل جلية على 
حصول عملية الترس������يب لب������ذور األميلوئيد - بيتا في الدماغ. 
ومع أن بذور األميلوئيد - بيتا التركيبية أثبتت أنها أقل فعالية 
من البذور املستخلصة بطريقة طبيعية، فإن االكتشافات تقدم 
لنا إيضاحا مقنعا يفيد ب������أن األميلوئيد- بيتا املتكدس النقي، 
وبغياب العوامل األخرى، قادر مبفرده على حتريض تش������كل 

رواسب األميلوئيد - بيتا في الدماغ.

وفي جتارب أكثر حداثة، بدأنا باستقصاء خصائص بذور 
األميلوئيد- بيت������ا التي متكنه من تعزي������ز تكديس البروتني في 
الدم������اغ. وألن معظم بروت������ني األميلوئيد - بيتا في اخلالصات 
 the الناث������رة للبذور ُيوجد في األلياف الطويلـــة غير الذوابة
long insoluble fibers، انطلقن������ا م������ن فك������رة أن ه������ذه األلياف 

تش������كل البذور األكثر فعالية. لقد أذهلتنا النتائج: قمنا بتثفيل 
اخلالص������ات الدماغية في امِلْنبذة بس������رعة عالية، ثم قس������منا 
اخلالصات الدماغي������ة الغنية باألميلوئيد- بيتا إلى قس������مني: 
قس������م احلبيبات غير الذوابة، الت������ي يتكون معظمها من ألياف 
األميلوئيد - بيتا والواقعة في قعر أنبوب التثفيل، وقسم احمللول 
الصافي، الذي يطفو فوق هذه احلبيبات ويحوي كمية صغيرة 
جدا من أشكال بروتني األميلوئيد - بيتا الذوابة. وكما توقعنا، 
فإن معظم األميلوئيد - بيتا يقبع في 
احلبيبات التي إن ُحطمت ثم ُحقنت 
في دماغ الفأرة املعدلة جينيا أحدث 
لديها تكدس������ا في األميلوئيد - بيتا، 
وبفعالية متاثل فعالية حقن خالصة 
الدم������اغ الكامل������ة. ومع ذل������ك، فقد 
العالية  بالق������درة  أيض������ا  فوجئن������ا 
للقس������م الذواب على إحداث تكدس 
األميلوئيد  - بيت������ا وتكوين اللويحات 
على الرغم من ضآلة كمية األميلوئيد - بيتا التي يحويها، والتي 
ال تزيد عل������ى واحد في األلف مما يتضمنه قس������م احلبيبات. 
إضاف������ة إلى ذلك، فقد كانت الب������ذور الذوابة عرضة للتخريب 
بسهولة بواسطة خميرة الپروتيناز proteinase K K، بينما لم 

يحصل ذلك للبذور غير الذوابة.
وهناك أخبار جيدة وأخرى سيئة فيما يخص اختالف حجم 
بذور األميلوئيد - بيتا وهشاش������تها. وتأتي األخبار السيئة من أن 
التجمعات الصغيرة الذوابة، والتي ميكنها التحرك بسهولة أكبر 
داخل الدم������اغ مقارنة باأللياف األكبر حجم������ا، هي بذور فعالة 
بصورة خاصة. وفي املقابل، فإن حساسيتها للپروتيناز K تشير 
إلى أن البذور الذوابة قد تس������تجيب بش������كل خاص للمعاجلات 
املصممة خصيص������ا للتخلص منها في الدم������اغ. ولكون البذور 
الصغي������رة ذوابة، فقد يك������ون من املمكن أيضا عزلها بس������هولة 
من س������وائل اجلس������م واس������تخدامها بالتالي كرقيب جزيئي في 
التش������خيص املبكر لداء ألزهامير، ورمبا قبل بدء اخلرف فعال. 
ومب������ا أن عملية بذر البروتني تبدأ، كما يبدو، في املراحل املبكرة 
جدا من سير املرض، فإن امتالك وسيلة للكشف عن هذه البذور 
وتعطيلها قد يجعلنا نقطع شوطا طويال في مساعينا الرامية إلى 

حتقيق الوقاية من األذيات الدماغية واخلرف.

بدأ فريقنا البحثي بالتحقيق 
فيما إذا كانت البروتينات ذات 
التطوي اخلاطئ تقوم بدور 
البذور التي حترض تفاعال 

سلسليا ينتهي بإنتاج رواسب 
سمية تغمر الدماغ. 

التتمة في الصفحة 68
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غريٌب َو َوَتِرّي)�(
جتسد حاالت اكتشفت حديثا للمادة ما أسماه <آينشتاين> »التأثير الشبحي عن 

بعد«)1(. وتستعصي هذه احلاالت على التفسير، حتى ولو أن إجابات قد برزت أخيرا 
من موضوع فيزيائي غير ذي صلة ظاهرّيا بهذه الظواهر: وهو »نظرية األوتار«)2(.

<S. ساخديڤ>

قبل بضع س������نوات وجدت نفس������ي في مكان لم أكن أتوقع 
أن أكون فيه أبدا: حيث كنت في مؤمتر للنظريني املتخصصني 
باألوت������ار. فميدان تخصص������ي هو فيزياء امل������ادة الكثيفة: أي 
دراس������ة املواد مثل املعادن وامل������واد ذات املوصليـــة الفائقة 
superconductor التي نقوم بتبريدها في املختبرات إلى درجات 

ح������رارة قريبة من الصفر املطلق. وه������ذا احلقل بعيد بقدر ما 
تتخي������ل عن نظرية األوتار قبل اخلروج م������ن الفيزياء بالكامل. 
فالنظريون في حقل األوتار يهدفون إلى وصف الكون عند قدر 
م������ن الطاقة أبعد بكثير من أي ق������در نحصل عليه في املختبر، 
أو ف������ي الواقع أي قدر ممك������ن توافره في الكون املعروف. فهم 
يستكشفون الفيزياء الغريبة التي حتكم سلوك الثقوب السوداء 
واألبعاد الزمكانية spacetime اإلضافية املفترضة. وبالنس������بة 
إليهم، فإن الثقالة gravity هي القوة السائدة في الطبيعة. أما 

بالنسبة إلّي، فإن الثقالة غير ذات أهمية.
وينعكس هذا الفرق في مادة البحث على شكل فجوة ثقافية. 
وميتلك النظريون الوتريون سمعة هائلة، مما جعلني أذهب إلى 
املؤمت������ر متوجال من براعتهم الرياضياتي������ة. وقد قضيت عدة 
شهور في قراءة أوراقهم البحثية وكتبهم، وغالبا ما كنت أعجز 
عن متابعتها وفهمها. وكنت متيقنا أنه س������وف ينظر إلّي كوافد 
جاهل. وعلى اجلانب اآلخر، واجه النظريون الوتريون صعوبة 

في فهم بعض أبس������ط املفاهيم ف������ي موضوع تخصصي. فقد 
كان علّي أن أقوم برس������م صور توضيحية لم أكن أستخدمها 

إال نادرا مع املبتدئني من طلبة الدراسات العليا.
فما مبرر وجودي في املؤمتر واحلالة هذه؟ ففي السنوات 
األخيرة اكتشفنا، نحن - املتخصصني  - في املادة الكثيفة، 
أن املواد التي نقوم بدراستها تتصرف بطريقة لم نكن نتوقعها 
أبدا، حيث تش������ّكل أط������وارا كمومية بامتي������از للمادة تتضمن 
ِبنيُتها بعضًا من أكثر مظاهر الطبيعة غرابة. ففي ورقة بحثية 
مت نش������رها عام 1935 قام <A. آينش������تاين> و <B. بودولسكي> 
و<N. روزي������ن> بلفت النظر إل������ى أن النظرية الكمومية تقتضي 
وجود ارتباط »ش������بحي« بني اجلس������يمات كاإللكترونات مثال 
والذي نس������ميه حاليا التشابك الكمومي)3(. فبكيفية ما تتناغم 
سلوكيات اجلس������يمات من دون وجود وسيط فيزيائي مباشر 
يربط بينها. وقد أدخل <آينش������تاين> وزم������الؤه في اعتبارهم 
أزواجا فقط من اإللكترونات، بينما حتتوي املعادن واملوصالت 
الفائقة على أعداد ضخمة منها - في حدود 1023 لعينة منطية 

STRANGE AND STRINGY )�(
spooky action at a distance  )1(

)2( انظ�ر: »الك�ون ال�ذكي«،           ، ال�ع��ددان 8/7 (2007)، ص 74: كتابان جديدان يقوالن 
إن الوقت قد حان إلسقاط نظرية األوتار!

وانظ����ر أيض�ا: »نظري��ة ك��ل شيء الالم��درك���ة«، الع�ددان 2/1 (2011)، ص 36.
quantum entanglement  )3(

باختصار
الفيزيائّيني املهتّمني بهذه املواد في حالة عماية بخصوص وصفها.

وق������د برزت بعـــض اإلجابـــات من مجال منفص������ل متاما، وهو 
نظرية األوتار، والذي ينتمي - منطيا - إلى مجال نظرّيي علم الكون 
واجلسيمات ذات الطاقة العالية. وظاهريا، ال يبدو أن لنظرية األوتار 
عالقة بس������لوك املواد - ليس أكثر من عالق������ة الفيزيائي الذري بفهم 

املجتمع اإلنساني. ومع ذلك فاالرتباط بينهما موجود.

تســـتطيع املادة تقمص أش������كال كثيرة ع������دا حاالت الصالبة 
والس������يولة والغازية. فاإللكترونات املنتشرة في املادة تستطيع القيام 
بتحوالت خاّصة بها، تتضمن سمات كمومية متأّصلة للمادة. ومتثل 

املوصالت الفائقة أفضل مثال معروف لذلك.
وتنشأ هـــذه احلاالت للمادة عن تشابك كمومي في غاية التعقيد 
ب������ني اإللكترونات، وق������د بلغ هذا التش������ابك من التعقي������د حّدا جعل 

املجلد 29 العددان 12/11
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للمادة املختبري������ة. وفي بعض املواد يكون 
التعقيد محّيرا، األمر الذي حفزني لقضاء 
الكثير من نشاطي البحثي ممعنا في ذلك. 
واملعضلة ليس������ت فقط أكادميية: حيث إن 
امل������واد ذات املوصلية الفائقة أضحت ذات 
أهمية تقانية، مما جعل الفيزيائيني يبذلون 
غاية جهودهم لفهم س������لوكيات املوصالت 

الفائقة وإمكاناتها.
عندئذ أدركت أنا وزمالئي أن بإمكان نظرية األوتار تقدمي 
مقاربة غي������ر متوقعة ملثل هذه املعضالت. لقد واجه النظريون 
الوتريون خالل س������عيهم إلى توحيد نظرية اجلسيمات األولية 
مع نظرية آينش������تاين للثقالة موضوع الّثنوّيات)1( - ارتباطات 
خفي������ة بني مج������االت متباينة متاما من الفيزي������اء ]انظر: »وهم 
الثقالة«،         ، العددان 7/6 (2006)، ص 68[. هذه الّثنوّيات 
ترب������ط النظريات التي تعمل عندما تك������ون التأثيرات الكمومية 
ضعيف������ة والثقالة قوي������ة بالنظريات التي تعم������ل عندما تكون 
التأثي������رات الكمومية قوية والثقالة ضعيفة. وهذا يس������مح لنا 
بأن نس������تبصر مما يحصل في مجال ونطبقه في مجال آخر. 
ومن ثم نحّول معضلة التشابك إلى معضلة تثاقلية، ونستفيد 
بالتالي من اجلهود التي بذلها النظريون الوتريون لفهم الثقوب 

السوداء. وهذا هو التفكير اجلوانبي في أدق صوره.

 أطوار خفية)�(
وحتى تفهم هذه الدائرة من األفكار اس������ترجْع فيزياَء املرحلة 
املدرس������ية، حيث كان املدرس������ون يتحدثون ع������ن أطوار املادة 
بداللة املواد الصلبة والس������وائل والغازات. فنحن منتلك فهما 
حدسّيا للفروق بني هذه األطوار. فاملواد الصلبة متتلك حجما 
وش������كال ثابتني، والسوائل تأخذ شكل آنيتها؛ والغازات تشبه 
السوائل ولكن أحجامها ميكن أن تتغير بسهولة. ومع بساطة 
هذه الفروق، إال أننا لم نتمكن من الفهم العلمي الكامل ألطوار 

املادة احمليطة بنا إال في مطلع القرن العشرين. فللذّرات ترتيب 
منتظم وثابت في حالة املواد الصلبة البّلورية، بينما تكون هذه 

الذرات قابلة للحركة في السوائل والغازات. 
إضافة إل������ى ذلك، فإن ه������ذه األطوار الثالثة ال تس������تنفد 
اإلمكانات كافة. فاجلوامد ليست فقط ترتيبا من الذرات وإمنا 
أيضا حشد من اإللكترونات. فكل ذرة تقدم بعض اإللكترونات 
الت������ي جتول عبر أرجاء البلورة . وعندما نصل عينة من املادة 
الصلبة ببطارية، يس������ري تيار كهربائ������ي. ومبدئيا، فإن جميع 
امل������واد تخضع لقانون أوم: أي إن التيار يتناس������ب مع اجلهد 
مقسوما على املقاومة. إن املواد العازلة كهربائيا مثل التفلون 
له������ا مقاومة عالية؛ بينم������ا املعادن مثل النح������اس لها مقاومة 
منخفض������ة. واملواد األكثر لفتا للنظ������ر هي املوصالت الفائقة، 
الت������ي لها مقاومة صغيرة ج��دا تس������تعصي على القياس. في 
عام 1911 اكتش������ف <K .H. أونيس> وجود املوصالت الفائقة، 
وذلك عند تبري������ده الزئبق الصلب إلى درجات حرارة أقل من 
269 حتت الصفر املئوي. وحاليا نحن نعرف بعض املوصالت 

الفائقة التي تعمل عند درجة حرارة معتدلة نس������بيا، وهي 138 
حتت الصفر املئوي.

وم������ع أن األمر ليس واضحا مبجرد النظ������ر إليها، إال أن 
املوص������الت والع������وازل واملوصالت الفائقة عب������ارة عن أطوار 
مختلفة للمادة. ففي كل منها تتخذ حشود اإللكترونات أشكاال 

HIDDEN PHASES )�(
dualities  )1(

Subir Sachdev
<ساخديڤ> أستاذ فيزياء في جامعة هارڤارد ومؤلف 
 Quantum »الكتاب املوسوم ب� »حتوالت الطور الكمومية
Phase Transitions، املتوافر اآلن بطبعته الثانية )مطبعة 

جامعة كامبردج 2011(.

املؤلف

مغنطيس مرتفع في الهواء بفعل موصل فائق superconductor يحوي تريليونات من اإللكترونات تشّكل 
حالة كمومية ضخمة مترابطة بينّيا. واألمر املذهل هو أن احلالة الكمومية لكثير من املواد اجلديدة لها 

عالقة دقيقة برياضيات الثقوب السوداء.
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Just a Phase They’re Going Through )�(

حاالت املاّدة

األطوار التقليدية متتلك املواد الصلبة أحجاما وأشكاال ثابتة. ففي املواد 
الصلبة البلورية تكون اجلزيئات مرّتبة على شكل شبيكة lattice صلدة منتظمة 
وثابتة. بينما في املواد الصلبة الالبلورية amorphous تكون اجلزيئات - مثلها 

في حالة السوائل - في حالة مختلطة بغير انتظام ولو أنها حتافظ على مواضعها 
عند مراقبتها لفترات طويلة. وللسوائل أحجام ثابتة وأشكال متغّيرة، حيث 

األطوار الكمومية تنقل املعادُن الكهرباَء بسهولة. واإللكترونات في املعادن تقفز 
من ذرة إلى أخرى، وإذا كانت لدى الذرات مواقُع خاليٌة كافية ألن تشغلها اإللكترونات، 

فإن هذه اإللكترونات تتحرك بسهولة كما لو كانت في حالة غازية. والتأثيرات 
الكمومية حتّدد عدد اإللكترونات التي تستطيع امتالك كمية معينة من الطاقة.

والعوازل تكاد ال تنقل الكهرباء إطالقا. فذراتها ال تزّود اإللكترونات املتجّولة 
بشواغر كافية لها مما يجعل هذه اإللكترونات مقيدة في مواضعها، كما هي حال 

اجلزيئات في املواد الصلبة. فهي تشغل جميع اخلوابي slots الطاقّية املتاحة.
 أما املوصالت الفائقة فهي غازات، ليست مكّونة من إلكترونات وإمنا من أزواج 
من اإللكترونات تسلك سلوك جسيمات منفردة. ويتم ازدواج اإللكترونات بتأثير 

السپني الكمومي أو بتأثير املوجات املترقرقة ضمن الركيزة احمليطة الذرّية. وهذه 
األزواج ال تخضع للقواعد الكمومية التي تخضع لها اإللكترونات، حيث بإمكانها 

تكون اجلزيئات قابلة للحركة مع كونها متماسكة مع بعضها. أما الغازات فتكون 
حجومها وأشكالها متغيرة، وتكون جزيئاتها قابلة للحركة بحرية وغير مرتبطة 

ببعضها )أو مرتبطة بشكل ضعيف جدا(. وفوق حد معني من درجة حرارة 
وضغط - يعرف باسم النقطة احلرجة - ينتفي التمايز بني احلالة السائلة واحلالة 

الغازية ]انظر مخطط األطوار في الصفحة املقابلة[.

جميعا امتالك كمية الطاقة ذاتها - مّما يزيل القيود التي تخضع لها اإللكترونات 
من حيث تقييدها في مواضعها ويؤدي إلى تنقلها دون مقاومة كهربائية.

إن موجة كثافة السپني )ليست مبينة( عبارة عن مادة )أحيانا عازلة وأحيانا ذات 
موصلية فائقة( بنمط غريب من السپينات اإللكترونّية. وتتسم هذه املادة بكون 

نصف اإللكترونات لها سپني فوق والنصف اآلخر له سپني حتت، ولنقل مثال إن 
ذلك يحدث على شكل صفوف متناوبة. وعندما تكون موجة كثافة السپني بحالتها 
القصوى يتكون املعدن الغريب ]انظر مخطط األطوار في الصفحة املقابلة[، حيث 

يكون احتمال كون السپني لكل إلكترون في احلالة فوق أو احلالة حتت متساويني، 
من دون وجود أمناط موّسعة. وتكون جميع اإللكترونات في املعدن الغريب 

متشابكة، وال تتصّرف كجسيمات منفردة وال حّتى كأزواج، وإمنا ككتلة إلكترونية 
تتألف من تريليونات أو أكثر من اجلسيمات.

مجرد طور متّر املاّدة خالله)�(
تزّود الفيزياء الكمومّية املكّونات األساسية للمادة بطرائق جديدة بشكل جذري لترتيب نفسها. فاألطوار الصلبة والسائلة والغازية التقليدية 
عبـــارة عـــن ترتيبـــات مختلفة للذرات أو اجلزيئـــات، وتتحكم درجة احلرارة في هذه الترتيبات. وتتضّمن األطـــوار الكمومية ترتيبات مختلفة 
للجســـيمات كاإللكترونات التي تتخّلل املادة. وتتحكم في هذه األطوار ســـماٌت كشـــدة احلقل الكهربائي، الذي يحّدد القوى التي تؤثر بها هذه 

اجلسيمات في بعضها بعضا، ومن ثم يعنّي طريقة جتميعها.
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مختلفة. وخالل العقدين املاضيني اكتشف الفيزيائيون أطوارا 
إضافي������ة لإللكترون������ات في املادة الصلب������ة )اجلوامد(. وأحد 
األمثلة املش������ّوقة لهذه األطوار ال ميتلك حتى اسما ممّيزا له: 
حيث كان يتعني على الفيزيائيني أن يس������ّموه باملعدن الغريب، 
إذ يتمي������ز هذا املعدن بالطريقة غي������ر املعتادة العتماد مقاومته 

الكهربائية على درجة احلرارة.
تنش������أ الفروق بني ه������ذه األط������وار عن الس������لوك اجلمعي 
لإللكترونات. فبينما أنه باإلمكان وصف حركة الذرات في املواد 
الصلبة والس������وائل والغازات مببادئ ميكانيكا نيوتن التقليدية، 
فإن سلوك اإللكترونات كمومي بالضرورة. إن املبادئ الكمومية 
الرئيس������ية التي حتكم سلوك هذه اإللكترونات هي نسخ مكّبرة 
عن تلك التي حتكم س������لوك اإللكترونات في داخل الذرة: حيث 
يدور اإللكترون حول النواة، وتوصف حركته كموجة منتش������رة 
حول النواة. ومن املمكن لإللكترون أن يس������تقر في عدد المتناه 
م������ن احلاالت املمكن������ة بخاصيات معينة ملحوظ������ة مثل الطاقة. 
وحقيقة األمر أن اإللكترون ال يدور حول النواة فحس������ب وإمنا 
يدور )يدّوم( حول محوره أيضا. ودورانه حول محوره، والذي 
ُيسمى ســـپينًا )تدوميًا( spin، قد يكون مع عقارب الساعة أو 
عكس عقارب الساعة، وال ميكن إبطاؤه أو تعجيله؛ واصطالحا 

.down وحتت up نسمي حالتي السپني هذه بفوق
إن أهم قانون يحكم س������لوك اإللكترونات في الذرات التي 
 Pauli حتتوي على أكثر من إلكترون هو مبدأ پاولي لإلقصاء
exclusion principle: ال ميكن إللكترونني إشغال حالة إلكترون 

منف������رد ذاتها. )وهذا املبدأ تخضع له جميع جس������يمات املادة 
 ).fermions التي يطلق عليها الفيزيائيون اس������م فيرميونـــات
فعندم������ا نضيف إلكترونات إلى ذرة ما، يس������تقر كل إلكترون 
جديد في حالة الطاقة األقل واملمكنة مبوجب مبدأ پاولي، مثل 

ملء قارورة ماء بدءا من األسفل.
والتعليل ذاته ينطبق على العدد 1023 من اإللكترونات في قطعة 
من املع������دن. وعندما تنفصل اإللكترونات اجلّوالـــة itinerant عن 
ذراتها األصل، فإنها تش������غل حاالت ممتدة عبر البلورة بأكملها. 
ومن املمك������ن النظر إلى هذه احلاالت كموج������ات توافقية بأطوال 
موجات لها عالقة بطاقات هذه اإللكترونات. واإللكترونات - كما 
سبق وذكرنا - تشغل حاالت الطاقة األقل بشكل متوائم مع مبدأ 
پاولي. وهذه اإللكترونات مجتمعة متأل منطّيا جميع حاالت الطاقة 

 .Fermi energy التي هي أقل من عتبة ُتسمى طاقة فيرمي
واجلهد الكهربائي يعط������ي اإللكترونات طاقة كافية لنقله من 
حالة مش������غولة من الطاقة إلى حالة غير مشغولة ذات طاقة أكبر 
من طاقة فيرمي ]انظر اإلطار في الصفحتني 62 و 63[، ويستطيع 
هذا اإللكترون الس������ريان بحرية. وفي حالة املادة العازلة، تؤدي 
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كثافة اإللكترونات إلى كون جميع حاالت الطاقة املتاحة مشغولة 
ابتداء؛ األمر الذي يؤدي إلى عدم سريان تيار كهربائي حتى مع 

وجود جهد كهربائي وذلك لعدم توافر مكان لإللكترونات.
أما في املواد ذات املوصلية الفائقة فالصورة أكثر تعقيدا. 
فال ميكن فهم اإللكتروناِت املنفردِة كلٍّ على حدة نظرا الرتباطها 
معا على ش������كل أزواج كما أوضحت النظرية املوصلية الفائقة 
التي ت�م تط��وي��ره���ا ع��ام 1957 م�ن قب���ل الفيزي���ائيني النظ��ري��ني 
<J. باردين> و<L. كوبر> و <R .J. ش������ريفر> )أيضا يش������ار إليها 

بالرم������ز BCS(. وهذا االزدواج اجلس������يمّي يبدو للوهلة األولى 
ش������اذا وغريبا بس������بب تنافر اإللكترون������ات الكهربائي. بيد أن 
اهتزازات الش������بكية البلورية حتدث بش������كل غير مباش������ر قوة 
جتاذبّية تتغلب على هذا التنافر. وكل زوج من هذه األزواج من 
اإللكترونات ال يتصّرف كفيرميون fermion وإمنا يسلك سلوك 
 ،boson نوع مختلف من اجلسيمات الكمومّية يعرف بـالبوزون
وهو ال يخض������ع ملبدأ اإلقصاء لپاولي. ومن ثّم تس������تطيع هذه 
األزواج من اإللكترونات التكاثف جميعها في احلالة الكمومية 
نفسها ذات الطاقة األدنى، وتس������مى ه����ذه الظ���اه���رة تكاثف 
كأن  واحل������ال   .Bose-Einstein condensation بوز-آينشـــتاين 
تسكب املاء في قارورة، وبدال من أن تأخذ القارورة باالمتالء، 
تتشكل طبقة رقيقة من اجلليد في األسفل تتمكن من امتصاص 

أية كمية من املاء تقوم بسكبها دون أن يزداد سمكها.
عن������د تعريض مثل ه������ذه املادة جلهد كهربائ������ي، فإن هذا 
اجلهد يدفع أزواج اإللكترون������ات إلى حالة كمومية ذات طاقة 
أعل������ى من طاقة ال������زوج األصلية مبقدار ضئي������ل موّلدا تيارا 
كهربائّي������ا. وعدا ذلك تكون هذه احلال������ة من الطاقة خالية من 
اإللكترونات مما يؤدي إلى عدم وجود إعاقة لس������ريان أزواج 
اإللكترون������ات. وبهذه الكيفية متّرر املادة ذات املوصلية الفائقة 

التياَر الكهربائي دون مقاومة له.

سلوك يغدو حرجا)�(
هذه النجاحات للنظرية الكمومية في تفس������ير س������لوك املعادن 
والع������وازل واملوص������الت الفائقة وم������واد أخرى مثل أش������باه 
املوصالت )وهي أساس اإللكترونيات احلديثة( أّدت بكثير من 
الفيزيائيني في بدايات ثمانينات القرن املنصرم إلى االستنتاج 
بأنن������ا نقترب م������ن الفهم التام لس������لوك اإللكترونات في املواد 
الصلبة، ومن ثم عدم إتاحة املجال الكتشافات رئيسية جديدة. 
إال أن هذه الثقة تبخرت مع اكتش������اف املوصالت الفائقة عند 

درجات حرارة مرتفعة.
أح������د األمثلة على ذلك مادة زرنيخات احلديد والباريوم 
barium iron arsenide، حيث يقوم التجريبيون فيها باالستعاضة 

عن الفوسفور ببعض الزرنيخ. فعند درجات احلرارة املنخفضة 
تكون هذه املادة فائقة املوصلية، ويرى الفيزيائيون أنها تخضع 
لنظرية ش������بيهة بالنظرية BCS باستثناء أن القوة اجلذبية بني 
اإللكترونات ال تنش������أ عن اهتزازات الش������بكية البلورية وإمنا 
تنشأ عن فيزياء تتعلق بالسپني اإللكتروني. ومع إضافة كمية 
قليلة من الفوس������فور، فإن املادة تش������ّكل حالة تعرف مبوجة 
كثافة - الســـپني spin-density wave ]انظ������ر: »موج������ات كثافة 
الش������حنة والسپني«،         ، العدد 4 (1995)، ص 58[. ويكون 
احتمال كون الس������پني في احلال������ة فوق أكبر في نصف مواقع 
احلديد منه في احلالة حتت وبالعكس في النصف اآلخر. ومع 
زيادة كمية الفوسفور، فإن شدة موجة كثافة السپني تتناقص. 
وتختفي هذه املوجة بالكامل عندما يتم اس������تبدال كمية حرجة 
من الزرنيخ تبلغ نح������و 30%. وعند هذه النقطة يكون احتمال 
وجود السپني في احلالة فوق االحتمال نفسه لكونه في احلالة 

حتت وذلك في كل موقع، ولهذا األمر نتائج مهمة.
إن املؤش������ر األول للطبيعة الغريبة له������ذه احلالة الكمومية 
احلرجة هو سلوك هذه املنظومة عندما ُيبقي التجريبيون نسبَة 
الفوسفور مثبّتة عند قيمة 30% ويرفعون درجة احلرارة، حيث 

GOING CRITICAL )�(
Web of Entanglement )��(

ارتباط بنظرية األوتار
نسيج من التشابكات)��(

ألســـباٍب مـــا زال على الفيزيائيني فهمها، فـــإن أطوار املادة الكمومية 
تتضمن بعدا مكانيا خفّيا ميكن ظهوره عند حتوالت الطور كصورة 
تقفـــز إلـــى اخلارج في كتاب متحـــرك. ويبرز هذا البعـــد بوضوح في 

الوصف الرياضياتي للعالقات بني اجلسيمية أو التشابك. 

تشابك إلكتروني
يعني التشابك أن العديد من اجلسيمات الكمومية يسلك ككّل واحد ال يتجزأ. 

ومنطيا، يتكلم الفيزيائيون عن تشابك جسيمني أو حفنة من اجلسيمات رمّبا، 
بيد أنه في بعض املواد التي تنتقل من حالة كمومية إلى أخرى، يتشابك عدد 

ضخم من اإللكترونات.

إلكترون

إلكترونات متشابكة 
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تكون النتيجة ماّدة ال متاثل س������لوك املوصل الفائق وال سلوك 
موجة كثافة السپني وإمنا سلوك معدن غريب.

إن الفك������رة اجلدي������دة الرئيس������ية الالزمة لوص������ف النقطة 
احلرجة - الكمومية، وكذلك لفه������م املوصالت الفائقة واملعادن 
الغريب������ة القريبة منه������ا، هي بالضبط ذلك املظه������ر من ميكانيك 
كمومّي الذي أقلق <آينشتاين> و <بودولسكي> و <روزين>، أي: 
التشابك. لنتذكر أن التشابك عبارة عن تراكب حالتني مثال ذلك 
عندما يكون الس������پني إللكترون أّول في احلالة فوق، بينما يكون 
ف������ي احلالة حتت إللكترون آخر، والعكس بالعكس. تخيل وجود 
إلكترونني منفردين في موقعني مختلفني للحديد. من حيث املبدأ، 
فإن اإللكترونات غير متمايزة indistinguishable، وهذا يعني أنه 
من املس������تحيل معرفة أي من اإللكترونني في احلالة فوق وأيهما 
في احلالة حتت؛ فاالحتمال هو نفسه لكال اإللكترونني أن يكون 
كل منهم������ا في أي من احلالتني. وكل ما نس������تطيع قوله هو أننا 
إذا ما وجدنا - بالقياس - أن أحد اإللكترونني في احلالة فوق، 
فإن اإللكترون اآلخر يكون حتما في احلالة حتت. فاإللكترونان 
مرتبطان بشكل معكوس: فإذا عرفنا احلالة الكمومية ألحدهما، 

فإننا نعرف احلالة الكمومية لآلخر.
ال تب������دو فكرة التش������ابك للوهلة األولى غريب������ة. فالترابط 
العكســـي anti-correlation أمر شائع: فإذا قمت بوضع فردٍة 

م������ن فردتي حذاء أم������ام الرواق والفردة األخ������رى بالقرب من 
الباب اخللفي، ثم وجدت الفردة اليسرى منه في أحد املكانني 
فلي������س من الغريب أن تعرف أن الف������ردة األخرى هي اليمنى. 
وم������ع ذلك، فإن الوضع الكمومي يختل������ف من حيث اجلوهر. 
ففردة احلذاء تكون إّما مينى أو يسرى وال اجتاه لها غير ذلك 
بقط������ع النظر فيما إذا كن������ت تعرف هذا االجتاه أم ال، بينما ال 
ميتلك اإللكترون سپينا ثابتا قبل عملية القياس. )لو كان هكذا 
الستطعنا اجلزم بذلك عبر القيام مبتتالية محّددة من عمليات 
القياس املختبري.( مبعنى آخر، فإن س������پني اإللكترون يكون 
ف������ي احلالة فوق واحلالة حتت في الوقت ذاته ويظّل كذلك إلى 

أن جنبره على االختيار.
واللغ������ز هو كي������ف تبق������ى اإللكترونات مترابطة عكس������يا. 
فعندم������ا يختار اإللكت������رون األّول إحدى حالتي الس������پني له، 
يخت������ار اإللكتروُن اآلخ������ر احلالَة األخرى. كي������ف يتأتى لهما 
اختي������ار االجتاه������ني املتضاّدين؟ يب������دو أن املعلومات املتعلقة 
باحلال������ة الكمومية للذرة 1 تعرفها آني������ا الذرة 2، بغضِّ النظر 
عن البعد بينهما. وفي احلقيقة، ال ميتلك أّي من الذرتني حالة 
كمومية خاّصة به؛ وح������ده زوج الذرات ميتلك ذلك. وهذه هي 
الالمحليـــة nonlocality، الفعل الش������بحي ع������ن بعد، التي لم 

يستسغها <آينشتاين> البّتة.

هيكلية hierarchy التشابكات 
الغريب أن عملية التشابك تسلك، رياضياتيا، متاما كبعد مكاني. فكما أن احلركة في الفضاء 

تستلزم املرور خالل نقاط اعتراضّية، فإن االنتقال من حالة تشابك جلسيمني إلى حالة تشابك 
لتريليونات من اجلسيمات يستلزم تشابك اثنني منها مع اثنني آخرين، وتشابك اجلسيمات 

األربعة املتشابكة الناجمة مع أربعة جسيمات متشابكة أخرى، وهلم جّرا.

البعد املكاني اإلضافي
وهكذا، فإن عمق التشابكات ذاته يسلك كبعد مكاني متضّمن، فوق وخارج نطاق 
األبعاد الثالثة التي يوجد فيها اإللكترون. وباستخدام هذا التشابه الرياضياتي، 

يتمكن النظريون الذين يدرسون األطوار الكمومية للمادة من االستفادة من النتائج 
التي توّصل إليها نظرّيو األوتار الذين يدرسون األبعاد املكانية اإلضافية.
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وسواء أكانت الالمحلية مستساغة أم ال، فقد مت التحقق من 
صحتها جتريبيا مرات عديدة. وقد أبرز <آينشتاين> وزمالؤه 
املؤلف������ون بوضوح أكثر جانبا غير متوقع ومضادا للبديهة في 
امليكانيك الكمومّي . وقد بدأ الفيزيائيون خالل العقد املنصرم 
ب������إدراك قدرة هذا اجلانب على تفس������ير اخلصائص العجيبة 
للمعادن الغريبة. فبالقرب من النقطة احلرجة - الكمومية تتوقف 
اإللكترونات عن الس������لوك املس������تقل أو حتى السلوك كأزواج، 
وإمنا تصبح مشتبكة بشكل جمعي. ومجموعة احلجج ذاتها 
التي طبقها <آينش������تاين> وزمالؤه على إلكترونني تنطبق اآلن 
عل������ى الع������دد 1023 من اإللكترون������ات جميعه������ا. فاإللكترونان 
املتجاوران يتشابكان معا ويؤّلفان زوجا؛ وهذا الزوج يتشابك 
بالتالي مع زوج آخر مجاور له، وهكذا، مما يؤدي إلى تشكيل 

شبكة هائلة من الروابط والصالت البينّية .
والظاهرة نفسها حتصل ملواد أخرى كذلك. يشّكل تصنيف 
ووصف مثل هذه احلاالت من التشابك التحدَي الصعب الذي 
نواجهه في وضع نظري������ة تصف املواد اجلديدة. ذلك أن هذه 
الش������بكة تبلغ من التعقيد حدا يقع خارج قدرتنا على الوصف 

بشكل مباشر.
لق������د اعتدت مع زمالئي على القلق من احتمال عدم معرفة 
نظري������ة لهذه األطوار الكمومية للمادة إل������ى األبد. هكذا كانت 

عليه احلال قبل تعرف نظرية األوتار.

متشابكة في األوتار)�(
ظاهري������ا يبدو عدم وج������ود صلة بني نظري������ة األوتار وحاالت 
تشابك العديد من اإللكترونات. فنظرية األوتار تتضّمن أوتارا 
ميكروسكوبية )مجهرية( microscopic strings تهتز مثل أوتار 
الگيتار الصغيرة؛ ومتّثل أمناط االهتزاز املختلفة جس������يمات 
أولية مختلفة. وتتضح الطبيعة الوترية للمادة عند وجود طاقات 
عالية ج������دا ال تتوافر إاّل للحظات وجيزة بعد حدوث االنفجار 
األعظ������م أو بالقرب من الثقوب الس������وداء العالية الكثافة. وفي 
أواس������ط تس������عينات القرن املنصرم اتضح لفيزيائيي األوتار، 
مثل <J. پولتشنس������كي> ]من معهد كاڤلي للفيزياء النظرية في 
جامعة كاليفورنيا س������انتاباربارا[ أن نظريتهم تتنبأ بأش������ياء 
أكث������ر من مجرد أوت������ار. فهي تتضمن أيضا وجود س������طوح 
تلتصق بها األوت������ار، كما تلتصق احلش������رات بورق الذباب، 
هذه السطوح تسمى: غشائّيات branes. ومتّثل هذه األغشية 
مملكة فيزيائية ضخمة، تتجاوز اجلسيمات ذات الطاقة العالية 

التي اسُتْحِدثت النظريُة من أجلها. 
بالنس������بة إلينا، فإن ما يبدو جس������يما - مجرد نقطة - قد 
يكون في احلقيقة نهاية وتر يتمّطط من غشـــائّية brane خالل 

بعد مكانّي أعلى. فمن املمكن النظر إلى الكون إما على أساس 
أنه يتكون من جسيمات نقطية تتحرك في فضاء رباعي األبعاد 
مبجموعة معّقدة من التآثرات بني اجلس������يمية أو على أساس 
أنه يتكون من أوتار تتحرك في فضاء زمكاني خماسي األبعاد 
وملتصقة باألغشية. فهذان منظوران ميثالن وصفني متكافئني، 
أو ثنوّي������ني، للوضع ذاته. ومن امللفت للنظر أن هذين الوصفني 
يكمل أحدهما اآلخر. فعندما يكون الوصف اجلسيمي معقدا 
بش������كل كبير، يكون الوصف الوتري سهال. وعلى العكس من 
ذلك، فعندما يكون الوصف اجلس������يمي سهال يكون الوصف 

الوتري بالغ التعقيد.
وبالنسبة إلى ما أهدف إليه، فإن وصف األوتار الراقصة 
ف������ي فضاء زمكاني بأبعاد عالية غي������ر ذي أهمية. وال يعنيني 
فيما إذا كانت نظرية األوتار متثل التفس������ير الصحيح لفيزياء 
اجلس������يمات عند الطاقات العالية جدا. املهم بالنسبة إلّي هو 
أن فك������رة الّثنوية هذه متّكنني من االس������تعاضة عن مس������ألة 

رياضياتية شديدة التعقيد بأخرى سهلة.
وحتى سنوات قليلة ماضية كنت معتادا على حضور لقاءات 
علمية لفيزيائيي املادة الكثيفة كّنا نتحاور فيها حول احلاالت 
الكمومية املتش������ابكة التي تش������ّكلها اإللكترونات في البلورات 
املكتشفة حديثا. أما في الوقت احلاضر فأجد نفسي أرشف 
القهوة مع أصحاب نظرية األوتار محاوال اس������تيعاب وصفهم 
املج������رد والتخّيلي لألوتار واألغش������ية، وتطبي������ق هذه األفكار 
عل������ى قضايا واقعّية وعملّية تنتج من قياس������ات مختبرية على 
امل������واد اجلديدة. إضافة إلى ذلك، فإن ه������ذا عبارة عن طريق 
مبس������ارين. فأنا أرى أن حدس������نا وخبرتنا التجريبية املتعلقة 
باألطوار الكمومية لإللكترونات تساعد النظريني الوتريني على 

وصف الثقوب السوداء وغيرها من الظواهر الغريبة.
وعندما تكون درجة التشابك بني اإللكترونات في البلورات 
محدودة، فإن وصفها اجلسيمي يبقى مالئما )إما باعتبارها 
إلكترونات منفردة أو إلكترونات متجّمعة بشكل أزواج(، ولكن 
عندما تكون أع������داد هائلة من اإللكترونات في حالة تش������ابك 
ق������وّي معا، فال ميك������ن أن ننظر إليها كجس������يمات، وتصارع 
النظرية التقليدية كثيرا للتنبؤ مبا يحدث هنا. أما في مقاربتنا 
اجلدي������دة، فإننا نصف هذه الّنظم بداللة أوتار تتحرك في بعد 

إضافّي للمكان.
وقد قام زميلي <B. س������وينگل> ]م������ن جامعة هارڤارد[ 
بعمل تش������ابه جزئّي بني البعد املكانّي اإلضافي وش������بكة 
التشابكات الكمومية ]انظر اإلطار في الصفحتني 64 و 65[. 
ومن الناحية الرياضياتية، مُتاِثل احلركة لألعلى أو لألسفل 

TANGLED UP IN STRINGS )�(
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ضم������ن هذه الش������بكة - مجّرَد حركٍة في امل������كان. فاألوتار 
تس������تطيع التلّوي وااللتحام معا في البعد اإلضافي، وهذه 
احلركة تعكس التش������ابك املتنامي للجسيمات. وباختصار، 
فإن االرتباطات الش������بحّية التي أّرقت <آينش������تاين> تصبح 
مفهومة عندما تنظر إلى درجة التشابك على أنها مسافات 

في البعد املكاني اإلضافي.

قرابة غريبة)�(
إن امليزة العملي������ة لهذه الّثنوّيات هي أن النظريني الوتريني قد 
شيدوا مكتبة ضخمة من احللول الرياضياتية ملسائل متتد من 
ديناميكا اجلس������يمات في أتون االنفجار األعظم إلى متوجات 
احلقول الكمومية عند أطراف الثقوب الس������وداء. والفيزيائيون 
مّنا الذين يدرس������ون أط������وار املادة الكمومية يس������تطيعون أن 
يذهبوا إلى املكتبة بحثا عن حلول ممكنة ملس������ألة مخصوصة 
ثّم يقومون بترجمتها )باالستناد إلى رياضيات الّثنوّيات( من 

الوضع الوتري إلى الوضع التشابكّي.
منطّي������ا، نرّكز عادة على حالة الطاق������ة األدنى عند الصفر 
املطلق، ولكننا نس������تطيع بس������هولة وصف املادة عند درجات 
حرارة أعلى من الصفر باس������تخدام تقني������ة قد تبدو صارمة: 
حيث نتخيل إضافة ثقب أس������ود إلى الوضع الوتري. وحقيقة 
أن الثقوب الس������وداء معتب������رة في هذا الس������ياق تبنّي كم هي 
اس������تثنائية ه������ذه الّثنوّيات. وال أحد يقت������رح حرفيا أن أطوار 
امل������ادة الكمومية تتضمن ثقوبا س������وداء؛ حيث إن الصلة أكثر 
عمقا. فق������د بنّي <S. هوكنگ> ]من جامعة كامبردج[ وبش������كل 
جلّي أن هناك درجة حرارة مصاحبة لكل ثقب أس������ود. ويبدو 
الثقب األسود من اخلارج كما لو كان فحما ساخنا متوهجا. 
ومبوج������ب منطق الّثنوّية، فينبغي ملنظومة املادة الكثيفة املقابلة 
أن تكون س������اخنة أيضا، مما يؤدي إل������ى حتويل موجة كثافة 

السپني أو موصل فائق إلى حالة املعدن الغريب. 
لقد أدت هذه الطرق إلى ش������يء من التقدم في فهم املعادن 
الغريب������ة وحاالت أخرى للم������ادة، ولكن تأثيره������ا األكبر كان 
في االنتقال م������ن املواد ذات امليوعة الفائقـــة )فوق املائعة( 
superfluid إل������ى الع������وازل. واملادة ذات امليوعة الفائقة تش������به 

املادة الفائقة املوصلية باس������تثناء أنها تتكون من ذرات معتدلة 
الش������حنات الكهربائية؛ ومن ثم ال تتميز بكونها عدمية املقاومة 
الكهربائي������ة وإمنا بكونها تس������يل دون احتكاك. وحديثا متكن 
التجريبي������ون من تطوير طرائق جديدة الفتة للنظر خللق موائع 
فائقة صناعية، حيث يستحدثون منظومة شبكّية من الليزرات 
املتقاطعة ويس������كبون داخلها تريليونات من ال������ذرات الباردة 
جدا. وفي البدء تس������لك هذه الذرات سلوك موائع فائقة؛ فهي 

تنتق������ل بحرية من موقع إلى آخر ف������ي املنظومة. وعندما يقوم 
التجريبي������ون بتغيير ش������دة الليزر تقل قابلي������ة الذرات للحركة 

ويتحول املائع الفائق إلى عازل بشكل فجائي.
يق������وم التجريبيون مبتابعة عملية التح������ول هذه من خالل 
قياس كيفية س������يالن الذرات عن������د تعرضها لضغط خارجي. 
فهي تس������يل دون عائق في طور امليوعة الفائقة؛ بينما ال تكاد 
تتحرك في طور العزل؛ وعند نقطة االنتقال من امليوعة  الفائقة 
إلى طور العزل تتدّفق هذه الذّرات ولكن بطريقة ش������اذة. فعلى 
س������بيل املثال، عندما يزيل التجريبيون املؤّثَر اخلارجي جتنح 
الذرات إلى الس������كون مبعّدل يعتمد على درجة احلرارة وعلى 
ثابت پالنك - الثابت األساسّي في النظرية الكمومية - الذي 
ال يظهر في س������لوك األطوار األخرى. وقد قمنا بتفس������ير هذا 
الس������لوك بتخيل املائع في احلالة الكمومية - احلرجة على أنه 

احلالة الثنوية - أو املقابل الوترّي - لثقب أسود.
وهناك جوانب س������لبية لفكرة الثنوّية. فبطبيعتها نتمكن من 
حتويل مس������ألة معقدة إلى أخرى ميس������ورة. بيد أننا ال نريد 
دوما مثل هذا التحويل، وإمنا نريد أيضا فهم ماهية التعقيد. 
فالّثنوية عبارة عن صندوق رياضياتي أس������ود يتركنا إلى حد 
ما، في جهل من فهم تفاصيل حاالت التش������ابك املعقدة أو عن 
كيفية حدوث هذه احلاالت في املادة الفعلية. وفي احلقيقة، فإن 
هذا الفهم ما زال في مرحلة بدائية. وبالنسبة إلى الفيزيائيني 
مّنا املعتادين على التفكير بديناميك اإللكترونات في البلورات، 
فإن نظرية األوتار قد أعطت منظورا جديدا لديناميك احلاالت 
الكمومية املعقدة ذات الصلة بالتشابك. وبالنسبة إلى أصحاب 
نظرية األوت������ار، فقد أثير اهتمامهم بأط������وار املاّدة الكمومية، 
وهي ظواهر بعي������دة جدا عن فيزياء الكون في مراحله املبكرة 
أو عن تلك املتعلقة مبسّرعات اجلسيمات ذات الطاقة العالية. 
وق������د أبان لنا التالقي الغريب لهذين التيارين من الفكر وحدَة 

الطبيعة الرائعة.                                                <
STRANGE COUSINS )�(
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ما وراء داء ألزهامير)�(
نادرا ما تترك الطبيعة فرصة ال تستغلها لالستفادة من آلية ما 
ألغراض متعددة، وظاهرة تكدس البروتني املنبذر ال تش������ذ عن 
هذه القاعدة. فهذا التكدس ال يظهر في األمراض وحسب، بل 
يظهر في عمليات مفيدة أيضا. ففي تسعينات القرن العشرين، 
على س������بيل املثال، قدم <R. ويكنر> ]من املعهد الوطني للصحة 
(NIH)[ طرحا يفيد بأن بعض البروتينات الفطرية تستعمل هذه 

االس������تراتيجية خدمة لبقاء اخللية، وهو افتراض تأكدت صحته 
اآلن في مختبرات عديدة. وإلى جانب ذلك، فإن <S. ليندكويست> 
]من معهد ماساتشوستس للتقانة[ و<R .E. كاندل> ]من جامعة 
كولومبي������ا[ يدعمان فرضية مثيرة لالهتمام تفيد بأن انتش������ار 
بعض أش������باه البروتين������ات النوعية، بطريقة تش������به انتش������ار 
الپريونات، يس������اعد على اس������تقرار الدارات الدماغية، ويسهم 

من خالل ذلك في احلفاظ على الذكريات الطويلة األمد.
غير أن حصة األسد من البحوث التي ُأجريت، حتى اآلن، 
تش������ير إلى ذلك ال������دور الذي يؤديه تك������دس البروتني املنبذر في 
إحداث املرض. وتت�ضمن البروتي�نات املتورط�ة في االضطراب�ات 
الدم�اغي�ة عب��ر تكدس�������ها املنب��ذر م��ا ي��لي: ألفا- سانكليئني 
synuclein-∝ )داء ب������اركنس������ون(، ومــا فــوق أكســــيــد الــديســــموتــــاز-1 

superoxide dismutase-1 )الت��ص����ل���ب اجل����ان��ب���ي الض��م�����وري(، 

وTDP-43)1( )التصل������ب اجلانب������ي الضموري واخل������رف اجلبهي 
الصدغ������ي(، وهونتنكت������ني )داء هونتنكت������ون(، والت������او )عدد من 
األمراض العصبية التنكس������ية(. وجتدر اإلش������ارة إلى أن كثيرا من 
األمراض العصبية التنكسية األخرى تنطوي على التكدس البروتيني، 

وسيكون مهما أن نرى فيما إذا كان مبدأ البذر ينطبق عليها.
وفي تطور جديد، اكتش������ف الباحث������ون أن بعض البروتينات 
املش������اركة ف������ي تنظيم عمل اجلينات تش������تمل على نطاق خاص 
بش������بيه الپريون يتكون من مجموعة من احلموض األمينية التي 
متكن بروتينا ما من إنتاج بنيته ذاتها في جزيئات شبيهة. ومتيل 
ه������ذه البروتينات بحكم طبيعتها إلى التكدس، وهي نزعة ميكنها 
 .P .J> أن تزداد بفعل طفرات معينة. وقد أفاد فريق بحثي برئاسة
تيلر> ]من مستشفى األطفال البحثي »سانت جود« في ممفيس[ 
و<J. شورتر> ]من جامعة بنس������لڤانيا[ بأن هناك طفرات حتدث 
في نطاقات ش������بيه الپري������ون للحمض الن������ووي الرابط للبروتني 
hnRNPA2B1 والبروت������ني hnRNPA1 وتس������بب اعتالال بروتينيا 

متع������دد األجه������زة، أي هو داء مركب يصي������ب اجلهاز العصبي 
والعض������الت والعظ������ام. إضافة إلى ذلك، ف������إن التكدس املنبذر 
قد مت إثباته جتريبيا على بروتينات أخرى تس������بب اضطرابات 
خ������ارج اجلهاز العصبي، كبعض أنواع الداء النش������واني، على 

س������بيل املثال. وهكذا، فإن طيف االضطرابات العائدة النتشار 
البروتينات شبه الپريوني قد يستمر بالنمو واالتساع.

وإذا كنا نريد تطوير طرق عالجية انطالقا من فهمنا املتزايد 
ملفهوم البْذر، فإنه يتعني علينا إثبات كيف ُتلِحق البروتينات ذات 
التطوي اخلاطئ األذى باخلاليا واألنسجة، فمثل هذه املعلومات 
قد تساعد على إيقاف الضرر، على الرغم من الصعوبة املعروفة 
ف������ي وضع حد للتكدس البروتيني ذات������ه غير املرغوب فيه. وقد 
أظهرت البحوث أن البروتينات املتكدس������ة ميكنها إحلاق العجز 
باخلاليا بطرق عدة، بدءا بالتأثير السمي للمواد املتكدسة على 
مكونات اخللية، وانتهاء مبنع البروتينات الطبيعية من الوصول 
إلى مواقع عملها املعتادة. وفي الوقت نفسه، يتعني علينا أيضا 
أن نفهم فهما أفضل كيف تنشأ البروتينات املمرضة وتتقوض، 
وأن نفهم كذلك الش������روط الالزمة لتطويها اخلاطئ ولتشكيلها 
للبذور. أما اس������تبصاراتنا األخرى بشأن تفاقم املرض فتأتي 
بالتأكيد من توضيح كيفية التقاط ونقل وإطالق اخلاليا للبذور 
البروتينية. وهناك أخيرا س������ؤال حاسم ومفتوح هو: ملاذا يرفع 
التقدم بالعمر درجة خطر اإلصابة باألمراض العصبية التنكسية 
بش������دة؟ إن اإلجابات عن هذا السؤال ميكن لها أن تفتح طرقا 

جديدة للقضاء على البروتينات املمرضة.
ولألدل������ة ثقله������ا، فهي ُترّجح يوم������ا بعد ي������وم الفكرَة غير 
التقليدية القائلة إن تغيرا بس������يطا في الشكل ميكنه أن يحول 
البروتني من صديق إلى عدو. وفي محاضرة جائزة نوبل التي 
َقدم فيها توصيفا الكتش������اف الپريون������ات، تنبأ <بروزينر> بأن 
العملية األساس������ية، التي تفرض فيها الپريونات املنخرطة في 
مرض جنون البقر واألمراض األخرى ذات الصلة خصائصها 
الس������امة على البروتينات الطبيعية، ه������ي عملية قد يتم إثباتها 
مس������تقبال في األمراض التنكس������ية األخرى أيضا. لقد شِهد 
العق������د املاضي التأكيد التجريبي لصحة هذا التنبؤ. وبالفعل، 
فإن تكدس البروتني املنبذر ش������بيه الپريون قد يفس������ر منش������أ 
بعض األمراض املخيفة عند املسنني، مما يؤسس إلطار عمل 
مفهومي مقنع، ميكن في يوم ما أن ُيترجم إلى معاجلات تغير 

السير املتفاقم بال شفقة لألمراض العصبية التنكسية.     <
BEYOND ALZHEIMER’S )٭(

)TAR DNA-binding Protein 43 )1: وهو مثبط لالنتساخ املرتبط بال�دنا.

Scientific American, May 2013

مراجع لالستزادة
 Pathogenic Protein Seeding in Alzheimer Disease and Other Neurodegenerative
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 Prion-Like Spread of Protein Aggregates in Neurodegeneration.  Magdalini 
 Polymenidou and Don W. Cleveland in  Journal of Experimental Medicine,  Vol. 209, 
 No. 5, pages 889–893; May 7, 2012.
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قم بإجراء العمليات احلسابية
غرائز احليوانات)�(

هل سائر املخلوقات أقدر منَّا - نحن بني البشر - 
على إجراء احلساب؟

ثمة عدٌد من قصص األخبار احلديثة حتمل رس������الة تؤيد هذا 
التس������اؤل، مفادها: أن احليوانات تدرك بفطرتها عمليات حسابية 
معيَّنة بصورة أفضل مما يدركها البشر. وَتلقى مثل هذه القصص 
اهتماما دائما كالذي تس������تقطبه »صحف األحد«، ولكن هل َتفوق 
قدراُت احليوانات في احلساب حّقا قدرات بني البشر؟ قد يكون 

عاءات. من املفيد تدقيق النظر في بعض هذه االدِّ
وف������ي حلِّ »مســـألة مونتي هول«)1( الذائع������ة الصيت، التي 
يت باس������م برنامج التلفاز الترفيهي ، يبدو املتسابقون أقلَّ  ُس������مِّ
ش������أنا في التفكير الرياضياتي قياس������ا باحَلَم������ام. إذ إنَّ على 
املتس������ابق في هذا البرنامج أن يخت������ار أحَد أبواب ثالثة، خلف 
د املتس������ابُق اختياَره، َيفتح ُمضيُف  أحدها جائزة. وبعد أن ُيحدِّ
البرنامج أحَد الباَبنْي املغلَقنْي املتبقيني، وهو على يقني بأن اجلائزة 
ليست خلف هذا الباب الذي فتحه. فهل ينبغي أن يغيِّر املتسابُق 
لون  اختياَره إلى الباب املغلق املتبقي؟ إن معظم املتسابقني يفضِّ
البقاء على اختيارهم األصلي، علما بأن تغيير اختيارهم سيزيد 
فرصَة جناحهم من 1/3 إلى 2/3. )ألن احتمال أن يكون االختياُر 
األصلي للمتس������ابق صحيحا هو 1/3، وهذا االحتمال ال يتغيَّر.( 
ومع أن إجراء هذه املسابقة مرات كثيرة كان فرصة ثمينة للتنبُّه 
إلى أن تغيير االختيار يضاعف فرَص الفوز، فإن دراسة حديثة 
أشارت إلى أن األشخاص الذين غيَّروا اختياَرهم كانوا بنسبة 
2/3 فق������ط. في حني أن احلم������ام كان أداؤها أفضل؛ فبعد بضع 

مح��اوالت، تتعلَّم ه������ذه الطيور أن تغيِّر اختيارها 
في كلِّ مرة.

إنها تتعلَّم، هذا صحيح؛ ولكن هل تقوم بإجراء 
احلس������اب أو تدرك؟ ال أبدا. إنها - وبحكم كونها 
كائنات جتريبية أو تخُبرية)empiricists )2 جيدة - 
َتْتبع ببساطة الدليل. أما البشر فإنهم، في املقابل، 

ُيْفِرطون في التحليل فَيصلون إلى حالة ارتباك.
وثم������ة مث������اٌل آخر ُيظِه������ر ما يب������دو أنه فطنة 
احليوانات، وهو أن النحل تكتشف أقصر مسار 
يربط زهرات عديدة في مرج أخضر. وبافتراض 
أن املس������ار الذي تتبعه النحل ه������و األمثل )وأن 
الطريقَة الوحيدة لتأكيد هذا االكتشاف هي سبر 

جميع املسارات املمكنة(، فال ميكن القول إنها 
نت من حتقيق اكتش������افها من خالل إجراء  متكَّ
حس������ابات لوغاريتمية عامة، فتحديد املس������ار 
مهمٌة ترقى في تعقيدها إلى مصافِّ املس������ائل 
املس������تعصية احللِّ عملّيا، والت������ي ُيطلق عليها 
اسم حدودية غير حتمية NP-hard. إن املساَر 

الذي تس������لكه النحل قد يكون في األع������م األغلب أفضَل تقريب 
للمسار األقصر، ولكن ليس ثمة سبٌب وجيٌه لالعتقاد أن النحل 
س������وف ُتعطي دائما مقاربة بهذه الدقة، ناهيك عن إعطاء احلل 

األمثل جلميع أماكن األزهار غير احملدودة العدد.
ث عن قدرة  وهن������اك مبالغ������ٌة مماثلٌة َتِرد في مق������االت تتحدَّ
مزعومة للكالب تس������تطيع بها إجراء احلسابات، وعن معرفِة 
العناكب اخلطوَط اجليوديسية )هذا فضال عن دراية األخطبوط 
بنتائج لعبة كرة القدم(. ومع أن جميع هذه النتائج )باستثناء 
األخي������رة( ذاُت فائدة علمية حقيقية، فإنها - ويا لألس������ف - 
غالب������ا ما توَصف بأنها أمثلٌة تدلُّ على الفهم. ومع التلميح أن 
غرائز احليوان الفطرية تفوق محاوالت اإلنس������ان غيَر الفعالة 
في العمليات احلسابية، فإن بعض التقارير الصحفية تكشف 
ع������ن انحياز معاد للتفكي������ر. فيبدو أنهم يتس������اءلون: »ما َنْفُع 
خوارزمياتنا اجلامدة ودراسة االحتماالت وحساب التفاضل 
والتكامل والهندس������ة، في الوقت الذي تس������تطيع فيه احلماُم 
والنح������ل والكالب والعناكب أن ت������ؤدي العمليات الرياضياتية 

من دون تفكير؟«                                               <
>A .J. پولوس>، أستاذ الرياضيات بجامعة مِتْپل.

ANIMAL INSTINCTS )�(
Monty Hall Problem )1(

)2( التجريبية empiricism: مذهٌب َيعتمد على التجربة العملية بدال من النظريات، وَيْقُصُر 
ّي. املعرفَة على ما ميكن إدراُكه باالختبار احلسِّ

مراكز توزيع                 في األقطار العربية:
> اإلمارات: شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع - أبوظبي/ دار احلكمة - 

دبي    > البحرين: الشركة العربية للوكاالت والتوزيع - املنامة    > تونس: 
الشركة التونس�ية للصحافة - تونس    > السعودية: تهام�ة للتوزيع - جدة 

- الرياض - الدمام    > سوريا: املؤس�سة العربية السورية لتوزيع املطبوعات - 
دمشق    > ُعمان: محالت الثالث جنوم - مسقط    > فلسطني: وكالة الشرق 

األوسط للتوزيع - القدس    > قطر: دار الثقافة للطباعة والصحافة والنشر 
والتوزيع - الدوحة    > الكويت: الش�ركة املتحدة لتوزيع الصحف واملطبوعات - 

الكويت    > لبنان: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف واملطبوعات - بيروت    
> مصر: األهرام للتوزيع - القاهرة    > املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع 

والصحافة - الدار البيضاء    > اليمن: الدار العربية للنشر والتوزيع - صنعاء.

تقدمات
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MICROBIOLOGY
Super Dirt
 By Richard Conniff

Soil microbes could offer an alternative 
to heavy use of fertilizers and pesticides. 

BIOTECHNOLOGY
Are Engineered Foods Evil?
 By David H. Freedman

GMOs are essential to feeding the world, 
proponents say. Tampering with nature is 
perilous, critics say. Who is right?

INFORMATION TECHNOLOGY
Edge of the Internet
 Interview by Larry Greenemeier

The Web needs to radically change the 
way it handles information, says Markus 
Hofmann, head of Bell Labs Research.

NEUROSCIENCE
Seeds of Dementia
By Lary C. Walker and Mathias Jucker

A chain reaction of toxic proteins may 
help explain Alzheimer’s, Parkinson’s 
and other killers—an insight that could 
lead to new treatment options.  

QUANTUM PHYSICS
Strange and Stringy
By Subir Sachdev

String theory, often applied to the exotic 
physics of black holes, is also helping 
to make sense of what Einstein called 
“spooky action at a distance”  
in materials here on earth.
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NEUROSCIENCE
The Food Addiction
 By Paul J. Kenny

What brain research reveals about the obesity epidemic.

ECOLOGY
How )and Why( to Eat Invasive Species
 By Bun Lai

To tame the world’s gnarliest pests, feed them to the world’s 
greatest predator. 

INNOVATION
The Amazing Multimillion-Year History of Processed Food
 By Evelyn Kim

It’s not all Spam and Tang. Humanity wouldn’t be here without the 
technologies of the kitchen.

NUTRITION
Everything You Know about Calories Is Wrong
 By Rob Dunn

The count on the label on that bag of almonds can differ wildly from 
what your body actually extracts.

PHYSIOLOGY
Which One Will Make You Fat?
 By Gary Taubes

Does an excess of calories cause obesity, or do carbohydrates? 
Rigorous studies may soon find out at last.

ANTHROPOLOGY
The First Cookout
 Interview by Kate Wong

Anthropologist Richard Wrangham has new support for the notion 
that cooking made us human.

CONSERVATION
Return of the Natives 
 By Hillary Rosner

If honeybees collapse, so will a big swath of our food supply. Maybe 
it’s time to enlist other types of bees. 
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ترحب مجلة العلوم بصدور العدد 446 
من »مجلة الثقافة العربية« الزميلة الغراء 
»املجلة العربية«)�(، التي تس������عى جاهدة 
منذ نشأتها عام 1975 إلى أن تكون بحق 
»مجلــــة كل العــــرب«. ويتجلى ذلك فيما 
تطرحه من موضوعات ثقافية ش������املة، 
تتصدره������ا افتتاحيــــة تتناول ش������ؤونا 
ثقافية، آنية وعامة، إضافة إلى »قضية 
العــــدد«، وفيها تناقش نخبة من املثقفني 
قضايا ثقافية تش������غل العال������م العربي. 
وفي كل عدد من أعداد »العربية« أبواب 
واآلراء؛  للدراس������ات  ثابتــــة مخصصة 
ومس������احات رحبة تش������جع املشاركات 
اإلبداعي������ة لقراء املجلة، إضافة إلى باب 
احلــــوار الذي يعكس صدى ما ُينش������ر 

بأقالم قرائها.
املطروحة  الكثيرة  املوضوعات  ومن 

في هذا العدد 446:
> االفتتاحية بعنوان:

التحول إلى مجتمع املعرفة.
> الرافعي والعقاد,

أعنف املعارك في القرن العشرين.
> اجلواهري في حضرة أبي العالء

> عصرنة الفلكلور,

فرقة فهد العبدالله للفنون اللبنانية.
> احتفاء سعودي باليوم العاملي للغة 

العربية.
> الثقافة واإلعالم وأسئلة التكامل.

> رحيل الشاعر املقاوم أحمد فؤاد جنم.

> إنقاذ لغتنا.

)�( املجلة العربية

مجلة ثقافية شهرية تأسست عام 1975م
تصدر في الرياض - السعودية

ص.ب. 5973، الرمز البريدي 11432
هاتف: 96614778990+

info@arabicmagazine.com :بريد إلكتروني

صدر حديثا عن
المركز العربي للتعريب والترجمة 

والتأليف والنشر)�(، التابع
للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم

كتاب
الكيمياء احليوية السريرية

إعداد
أ. د. يوسف أحمد بركات

اإلشراف والتدقيق

أ. د. زيد إبراهيم العساف
عرض������ا  الكت������اب  ه������ذا  يتضم������ن 
مختص������را وافيا ألهمي������ة االختبارات 
الكيميائي������ة احليوية في املمارس������ات 
الطبية، تش������خيصًا وإن������ذارًا وتدبيرًا 
وكش������فًا مبكرًا لالختالط������ات. ويبدأ 
الكت������اب بع������رض ألهمية ه������ذا الِعلم 
واختصاصات������ه ولط������رق االعتيان من 
االختبارات  أن������واع  وكذل������ك  املريض 
الكيميائية احليوية وأسباب تغيراتها، 
الفيزيولوجي������ة واملرضي������ة، ومواضع 
اخللل واحتماالت اخلطأ فيها. ومن ثم 
ينتقل الكت������اب إلى عرض االختبارات 
������م مكونات ال������دم البروتينية  التي تقيِّ
واألمراض التي حت������دث فيها تبدالت 

َتظَهر في نتائج االختبارات.

)�( العفيف - ج��ادة عبد ربه - رقم 2

ص.ب: 3752، دمشق - سوريا 
هاتف: 3334876 11 00963
فاكس: 3330998 11 00963

www.acatap.org :املوقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني:

acatapalecso@gmail.com

 ص.ب 36252 الصفاة 31131 الكويت
)�(

هاتف: 41407222 )+569(
فاكس:  )965+(11407222

wk.gro.safk@pio:liam-E
gro.safk.www

ylatI ,etseirT 41043 ,11areitsoC adartS)٭٭( 
361 422 040 93+ xaF ;111 0422 040 93+ .leT

ti.ptci.www ,ti.ptci@ofni_ics

بدع������م مالي س������نوي قدره مئة أل������ف يورو، مت 
جتديد هذه االتفاقية ملتابعة إس������هامات املؤسسة 
في دعمها مشاركة الباحثني العلميني العرب بدولة 
الكويت والدول العربية األخرى في أنشطة املركز 

العلمية التالية:
: Post-doctoral Fellowship -1

زمالة البحث هذه، مدتها س������نة ومتنح لباحث عربي 
ش������اب، يعمل في دولة الكوي������ت وحصل حديثا على 
.ICTP الدكتوراه في أحد مجاالت تخصص املركز

: Diploma Students Programme -2
ِمَن������ٌح س������نوية لثالثة طلبة عرب للمش������اركة في 

.ICTP Postgraduate Programme

: Abdus Salam Lectureship -3
سلس������لة محاضرات سنوية مدتها أس������بوع يلقيها 
باح������ث علمي مع������روف عامليا، ويع������رض فيها أهم 

التطورات العلمية احلديثة.
 Supporting Scientists from Arab Countries -4
 to participate in the activities announced in

ICTP’s Scientific Calendar:
دع������م زي������ارة املرك������ز ICTP من قب������ل الباحثني 
العلمي������ني ف������ي الوط������ن العربي للمش������اركة في 
األنش������طة العلمية لهذا املركز واملعلن عنها في 

أجندته العلمية.
ملزيد من املعلومات حول هذه االتفاقية يرجى 

.ICTP أو باملركز KFAS االتصال باملؤسسة

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي)٭(
Kuwait Foundation for the

Advancement of Sciences )KFAS(

دد اتفاقيتها  تجُ
املوقعة عام 1983 مع

 The Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics )ICTP()٭٭(

Trieste - Italy

مركز عبدالسالم الدولي للفيزياء النظرية 
تريستا )إيطاليا(
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